
UCHWAŁA Nr XXXII/236/2018 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 12 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których 

zarządcą jest Gmina Krzemieniewo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 

1985 roku o drogach publicznych (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.) uchwala się co 

następuje: 

 

      § 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt 

Gminy Krzemieniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg, dotyczące: 

1) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, z zastrzeżeniem  pkt. 

2 – roczna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy umieszczonego urządzenia wynosi – 10,00 zł; 

2) umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej (linii 

światłowodowej) w pasie drogowym – roczna stawka opłaty za zajęcie 1 m2  powierzchni 

pasa drogowego wynosi 5,00 zł; 

3) umieszczenie w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – dzienna stawka 

opłaty za zajęcie 1 m2  powierzchni pasa drogowego zajętego przez reklamę lub rzut 

poziomy obiektu budowlanego wynosi 1,00 zł; 

4) prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego na prawach 

wyłączności innych niż wymienione w pkt. 1-3 – dzienna stawka opłaty za zajęcie 1 m2 

powierzchni pasa drogowego: 

a) chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, placów i parkingów wynosi 2 zł, 

b) jezdni do 20% jej szerokości wynosi 4,00 zł, 

c) jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości wynosi 5,00 zł, 

d) jezdni powyżej 50% jej szerokości wynosi 7,00 zł. 

       § 2. Traci moc Uchwała Nr XV/75/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 czerwca 

2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, 



których zarządcą jest Gmina Krzemieniewo (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 

120, poz. 2386). 

 

      § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZADANIENIE 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia  21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2222, ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala dla 

dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za 

zajęcie 1 m2 pasa drogowego, uwzględniając kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, 

rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, 

rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego 

w pasie drogowym. 

Obowiązujące dotychczas stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały ustalone w 2004 

roku. Zaszła zatem potrzeba uchwalenia zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego, odpowiednich do aktualnych warunków zarządzania drogami publicznymi. 

Podjęta uchwała zakłada wzrost poszczególnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

związany z ciągle rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz potrzebą 

zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ich utrzymanie. Należy zauważyć, iż 

realizacja inwestycji niezwiązana z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego ma niewątpliwie negatywny wpływ na stan nawierzchni dróg gminnych. Wzrost 

stawek może również wpłynąć na poprawę warunków bezpieczeństwa poprzez skrócenie czasu 

robót, zmniejszenie ich powierzchni oraz skrócenie utrudnień w ruchu drogowym. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznano za zasadne. 

 


