
 

 

UCHWAŁA NR XXI/149/2016 

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY 

z dnia 29 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących 

właśność Gminy Opalenica oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury 

technicznej, obiektów budowlanych oraz reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2015r. Nr 460 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie od 1m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych, 

stanowiących własność Gminy Opalenica na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, tj.: 

1. Prowadzenie robót w pasie drogowym; 

2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3. Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

4. Na prawach wyłączności, na cele inne niż wymienione w pkt 1 – 3 (np. koperty parkingowe, punkty 

handlowe niebędące obiektami budowlanymi itp.). 

§ 2. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego dróg wewnętrznych, o których mowa w § 1 ust. 1, ustala 

się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym: 

1) za zajęcie jezdni do 20% jej szerokości – 2,00 zł/m2 /dzień, 

2) za zajęcie jezdni od 20% do 50% jej szerokości – 4,00 zł/m2 /dzień, 

3) za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości – 8,00 zł/m2 /dzień; 

2. Za prowadzenie robót na poboczach, pasach zieleni, chodnikach, placach, zatokach postojowych i 

autobusowych, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych – 2,00 zł/m2 /dzień; 

3. Za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego niewymienionych wyżej, np. rowy – 

1,00 zł/m2 /dzień. 

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, o którym mowa w § 1 ust 2, ustala się 

następującą roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni zajętego pasa drogowego dróg wewnętrznych zajętego 

przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 
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1) na obszarze zabudowanym: 

a) jezdnia oraz zatoki – infrastruktura z elementami (np. studnie) wyniesionymi równo z powierzchnią 

jezdni - 40,00 zł, 

b) jezdnia oraz zatoki – infrastruktura bez elementów (np. studnie) wyniesionych na powierzchnię jezdni – 

40,00 zł, 

c) pozostałe elementy pasa drogowego (chodnik, ciągi chodnikowe i ścieżki rowerowe poza jezdnią, pasy 

zieleni, pobocza, rowy, itp.) – 20,00 zł; 

2) poza obszarem zabudowanym: 

a) jezdnia oraz zatoki – infrastruktura z elementami (np. studnie) wyniesionymi równo z powierzchnią 

jezdni - 32,00 zł, 

b) jezdnia oraz zatoki – infrastruktura bez elementów (np. studnie) wyniesionych na powierzchnię jedni – 

32,00 zł, 

c) pozostałe elementy pasa drogowego (chodnik, ciągi chodnikowe i ścieżki rowerowe poza jezdnią, pasy 

zieleni, pobocza, rowy, itp.) – 20,00 zł; 

3) na obiekcie inżynieryjnym, np. most, wiadukt, przepust, kładka - 200,00 zł 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłat jest obliczana proporcjonalnie do liczby 

dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 

powierzchni za każdy dzień zajęcia: 

1. Pasa drogowego zajętego przez poziomy obiekt handlowy lub usługowy – 2,00 zł; 

2. Za ustawnie reklamy o powierzchni równoległej do osi drogi – 2,00 zł; 

3. Za ustawienie reklamy o powierzchni prostopadłej do osi drogi – 2,00 zł. 

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 4, ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni 

za każdy dzień zajęcia w wysokości - 1,50 zł. 

§ 6. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 2 - 5, o powierzchni mniejszej niż 1 m2 pobiera się 

opłatę jak za 1 m2. 

§ 7. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 2 - 5, przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane 

jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 

§ 8. W przypadku nie opuszczenia pasa drogowego po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy bedącej 

własnością Gminy Opalenica bez tytułu prawnego, naliczana będzie opłata z tytułu bezumownego korzystania 

z gruntu w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej wynikającej z dotychczasowej umowy lub obowiązujących 

stawek określonych niniejszym uchwałą. 

§ 9. Warunki zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych i terminy uiszczania opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg wewnętrznych oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną określone w 

umowie zawartej pomiędzy Gminą Opalenica a zajmującym pas drogowy 

.§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Eugeniusz Wojtkowiak 
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