
 

 

UCHWAŁA NR X/212/19 

RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU 

z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,  

dla których zarządcą jest Burmistrz Wielunia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, poz. 12, poz. 317, z 2019 r., poz. 698, poz. 730) Rada Miejska w Wieluniu uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wielunia, na 

cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczenia 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 zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności i w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się 

następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 4,00 zł; 

2) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia - 8,00 zł; 

3) chodników, placów, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych i 

pieszo jezdnych - 3,00 zł; 

4) za zajęcie innych elementów nie wymienionych w pkt 1 - 3 - 2,00 zł. 

2. Zajecie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24-godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 

3. Stawki określone w ust. 1 ulegają obniżeniu o 95% w przypadku zajmowania pasa drogowego w 

związku z budową urządzeń komunalnych (wodociągu, kanalizacji sanitarnej). 

4. Mając na uwadze koszty administracyjne, ogólny koszt zajęcia pasa drogowego dróg gminnych nie może 

być niższy niż 10,00 zł. 

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

za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 
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1) w jezdni - 25,00 zł; 

2) poza jezdnią - 20,00 zł; 

3) na obiekcie inżynierskim - 180,00 zł; 

4) przy umieszczeniu sieci gazowej lub cieplnej wraz z przyłączami: 

a) w jezdni - 5,00 zł, 

b) poza jezdnią - 5,00 zł, 

c) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł; 

5) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 5% stawek 

określonych w pkt 1-3. 

2. Stawki opłat określone w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

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

za 1 m² powierzchni pasa drogowego przez zajętej pod obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy: 

1) w jezdni - 3,00 zł; 

2) poza jezdnią - 1,50 zł; 

3) rzutu poziomego reklamy (jednej strony) - 4,00 zł. 

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat 

za 1 m² powierzchni: 

1) jezdni do 50% szerokości - 6,00 zł; 

2) jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł; 

3) chodników, placów, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych i 

pieszo jezdnych - 4,00 zł; 

4) innych nie wymienionych w pkt 1 - 3,00 zł. 

§ 6. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu budowy sieci telekomunikacyjnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2062), ustala się opłatę w wysokości - 0,20 za 1 m². 

2. Ustala się opłatę roczną w wysokości - 5,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 

zajętego przez rzut poziomy urządzeń telekomunikacyjnych. 

§ 7. Wysokość stawek opłaty za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego wynosi: 

1) w przypadku rury osłonowej - 3,00 zł; 

2) w przypadku rury światłowodowej - 2,20 zł; 

3) w przypadku mikro rury wchodzącej w skład wiązki mikro rur - 0,40 zł. 

§ 8. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej 

przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m² traktowane jest jak zajęcie 1 m² 

pasa drogowego. 

§ 9. Uchwała nie ma zastosowania do zajęć pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Burmistrz 

Wielunia dokonywanych przez Gminę Wieluń lub inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umów 

lub porozumień zawartych z Gminą Wieluń. 
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§ 10. Traci moc uchwała Nr XVIII/146/04 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 kwietnia 2004 roku w 

sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 124, poz. 1147 z dnia 14 maja 2004 

roku). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.  

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

Łódzkiego. 

 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu 

 

 

Tomasz Akulicz 
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