
UCHWAŁA NR XXVII / 171 / 09  
RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 25 września 2009 r. 
 
 
 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 
gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina. 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze 
zm.), Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina 
Pakosław, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w 

pkt 1-3. 
 
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 
l, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie                   – 1,00 zł, 
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50 % szerokości włącznie         –  2,00 zł, 
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni włącznie –  4,00 zł. 

 

2. Za prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, placach, ścieżkach rowerowych, pasach 
zieleni oraz pozostałych elementach pasa drogowego ustala się, za każdy dzień zajęcia 1 m2 ,  
stawkę – 1,00 zł. 

3. Stawki określone w ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku o którym mowa w § 1 
pkt 4. 
 
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 

1) poza obszarem zabudowanym   – 10,00 zł 
2) w obszarze zabudowanym      – 20,00 zł 

 
§ 4.  Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego  w celu o  
którym mowa w § 1 pkt. 3: 

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub 
usługowego  



       a) poza terenem zabudowanym   – 15,00 zł  
       b) w terenie zabudowanym       –  30,00 zł  
2) za 1 m2  powierzchni reklamy     –  60,00 zł  
3) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 20,00 zł 
 

§ 5.  W przypadku gdy opłata obliczona w jednej decyzji administracyjnej na podstawie 
stawek przyjętych w § 2 i 4 jest mniejsza niż 10,00 zł obowiązuje stawka minimalna opłaty w 
wysokości 10,00 zł. 
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/108/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 
gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Gminy Pakosław 
z dnia 25 września 2009 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 
gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina. 

 

Zgodnie z  art. 40 ust 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) organ stanowiący, jednostki samorządu 

terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek 

opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Opłata za zajęcie pasa drogowego uiszczana jest na podstawie zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego. Wydawane zezwolenia na podstawie dotychczasowej Uchwały Nr 

XVIII/108/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, 

których zarządcą jest Gmina wykazały, że inwestor często uiszczał bardzo niskie opłaty za 

zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym. W wielu przypadkach były 

to stawki groszowe, np. 0,10 zł. Doręczenie decyzji zainteresowanemu wynosi obecnie 5,65 

zł. Mając na uwadze koszty związane z wydaniem decyzji zasadne jessr przedstawienie 

Radzie Gminy propozycji zwiększenia stawek. Dlatego uzasadnione jest podniesienie 

wysokości stawek opłat. Wyższe stawki wpłyną na lepszą organizację robót prowadzonych w 

pasie drogowym i skrócą czas ich prowadzenia. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wysokość stawki 

opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego nie może przekroczyć: 

- 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 

4 niniejszej uchwały, 

- 200 zł za jeden rok w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały. 

 

 

Pakosław, dnia 1 września 2009r. 

 

 
………………………………….. 

 
 

 


