
 

 

UCHWAŁA NR XLI/307/17 

RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 40 ust. ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Za zajęcie pas drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia w nim robót ustala się następujące 

stawki opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego: 

a) za zajecie chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego 1,00 zł. za każdy dzień zajęcia pasa 

drogowego, 

b) za zajęcie pobocza 0,50 zł. za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, 

c) za zajęcie jezdni 

- do 50% szerokości 1,00 zł. za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, 

- powyżej 50 % szerokości 1,50 zł. za każdy dzień zajęci pasa drogowego. 

2) Jeżeli zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 dotyczy różnych 

elementów pasa drogowego, stawkę opłaty ustala się odrębnie dla każdego zajętego elementu pasa 

drogowego. 

3) Stawki opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym związane z budową sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem technicznym dotyczącym zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców 

wynoszą 10 % wysokości stawek określonych w § 1 pkt 1. 

§ 2. 1) Za umieszczenie w pasie drogowym przewodów lub urządzeń wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej ustala się stawkę opłaty rocznej w wysokości 3,00 zł. za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego 

zajętego przez rzut poziomy urządzenia. 

2) Za umieszczenie w pasie drogowym pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty rocznej 

w wysokości 30 zł. za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia. 

3) Za umieszczenie na obiekcie mostowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty rocznej w wysokości 100 zł. 

za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia. 

4) Dla urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, umieszczanych bez naruszenia nawierzchni pasa drogowego 

stosuje się stawkę w wysokości 70 % stawki podstawowej. 
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§ 3. 1) Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,00 zł. za 1 m 2 dziennie powierzchni pasa 

drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy. 

2) Za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1,  

§ 2 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt.1 ustala się stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej  

w § 1 pkt 1. 

§ 4. Stawki opłat, o których mowa z w § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 1 nalicza się za każdy rozpoczęty 

m2 zajętej powierzchni pasa drogowego mierzonej z dokładnością do 1cm2. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII/276/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłaty za zajecie pasa drogowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 

P. Mikołajczak 
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