
 

 

UCHWAŁA NR XX/124/20 

RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/162/04 z dnia 25 marca 2004 r. Rady Miejskiej w Oławie w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.) Rada Miejska w Oławie uchwala  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/162/04 z dnia 25 marca 2004 r. Rady Miejskiej w Oławie w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się 

następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości     - 0,60 zł 

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20%     - 3,00 zł 

3) przy zajęciu całej jezdni      - 6,00 zł (przez zajęcie 

całej jezdni rozumieć należy zajęcie takiej jej szerokości, która uniemożliwi prowadzenie ruchu 

nawet w jednym kierunku) 

4) przy zajęciu jezdni przez obiekty lub urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej: 

a) do 20 % szerokości      - 0,10 zł, 

b) powyżej 20% do 50% szerokości     - 0,10 zł, 

c) powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni   - 0,20 zł. 

2. Stawki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 4a stosuje się także do chodników, placów, zatok 

postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 (np. tereny nie utwardzone) ustala 

się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3a w wysokości 

0,30 zł 

3a. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2, a zajętych przez obiekty  

lub urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² 

pasa drogowego w wysokości - 0,10 zł. 
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4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 

drogowego przez 1 dzień.”. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki 

opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia nie powodującego utrudnień: 

a) jezdnie        -   15,00 zł. 

b) chodniki, place, zatoki postojowe, autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze    5,00 zł. 

c) poza jezdnią i chodnikiem           2,00 zł. 

d) na drogowym obiekcie inżynierskim    -   200,00 zł. 

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 

25% określonych w ust. 1 pkt 1, a) i b). 

3. Za zajęcie pasa drogowego przez obiekty lub urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej na cele 

określone w § 1 pkt 2, roczna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego 

przez rzut poziomy umieszczonego obiektu lub urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi – 

20,00 zł. 

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 - 3 obejmują pełny rok  kalendarzowy 

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie  

do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.”. 

3. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące 

stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,30 zł; 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów,  z wyjątkiem wskazanych w pkt 3  

i ust. 2 - 0,10 zł; 

3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu lub urządzenia infrastruktury 

telekomunikacyjnej - 0,20 zł. 

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy na terenie miasta ustala się stawkę 

opłaty za 1 m2 powierzchni w wysokości - 1,00 zł.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oławy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie: 

K. Mazurek 
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