
 

UCHWAŁA NR XLI/259/2017  

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 2 października 2017 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 40 ust. 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę 

Jawor, zwanych dalej „drogami gminnymi”, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Jawora 

opublikowanej dnia 30 października 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

z roku 2015 poz. 4404. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze: 

      D. Iwański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 4134



Załącznik do Uchwały  

Rady Miejskiej w Jaworze  

nr XLI/259/2017   

z dnia 2 października 2017 r. 

 

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 

drogowym, za każdy dzień ustala się następujące stawki: 

1.1. Jezdnia do 50% jej szerokości  4,00 zł 

1.2. Jezdnia powyżej 50% jej szerokości 8,00 zł 

1.3. Chodnik, plac, zatoka postojowa i autobusowa,  

       ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-jezdny 4,00 zł 

1.4. Zieleń, pobocze 4,00 zł 

 

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące 

roczne stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy umieszczonego urządzenia: 

2.1. Infrastruktura telekomunikacyjna związana  

z budową szybkich sieci szerokopasmowych 20,00 zł 

2.2. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 50,00 zł 

2.3. Inne urządzenia 100,00 zł 

 

Jeżeli zajęcie pasa nie obejmuje całego roku, opłatę ustala się w oparciu o liczbę dni 

zajmowania pasa drogowego w stosunku do liczby dni w danym roku 

kalendarzowym. 

 

3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki opłat za każdy 

dzień zajęcia 1m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu albo powierzchni reklamy: 

3.1. Obiekty budowlane i ich części  

(m.in. schody, pochylnie, balkony), rusztowania 4,00 zł 

3.2 reklamy 5,00 zł 

 

4. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ustala się następujące stawki opłat za 

każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego: 

4.1. Stoiska handlowo-usługowe,  

handel okolicznościowy 2,00 zł 

4.2. Tzw. ogródki letnie  

przy zakładach gastronomicznych 0,20 zł 
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