
 

 

UCHWAŁA NR LIII/400/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE 

z dnia 28 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

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

z 2018 r., poz. 994; ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2017r., poz.  2222; ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

Burmistrz Miasta Sompolno, tj. za prowadzenie robót nadziemnych, podziemnych i naziemnych niezwiązanych 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a także za zajęcie pasa progowego na prawach 

wyłączności lub w innych celach niż wyszczególniono w uchwale: 

1)  do 20% szerokości jezdni dzienną stawkę opłaty w wysokości 0,60 zł za 1 m
2
 powierzchni pasa 

drogowego; 

2) od 20% do 50% szerokości jezdni dzienną stawkę opłaty w wysokości 1,00 zł za 1 m
2
 powierzchni pasa 

drogowego; 

3)  powyżej 50% szerokości jezdni lub całej jezdni dzienną stawkę opłaty w wysokości 1,50 zł za 1 m
2
 

powierzchni pasa drogowego, przy czym przez zajęcie całej jezdni należy rozumieć zajęcie takiej 

szerokości, która uniemożliwi prowadzenie ruchu nawet w jednym kierunku.  

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się do jezdni i chodników. 

3. Do elementów innych niż wymienione w ust. 2 stosuje się stawki, o których mowa w ust. 1 zmniejszone 

o połowę. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę roczną za 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

1) na obiekcie mostowym – w wysokości 100,00 zł; 

2) na koronie drogi (jezdni i pobocza) – w wysokości 80,00 zł. 

2. Ustala się opłatę roczną za 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz gazownictwa ziemnego 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

1) na obiekcie mostowym – w wysokości 5,00 zł; 

2) na koronie drogi (jezdni i pobocza) – w wysokości 5,00 zł. 
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3. Ustala się opłatę roczną w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń, o których mowa 

w ust. 1 i 2, za niepowodujące utrudnień w ruchu urządzenia umieszczone pod ziemią, włazy kanałowe, 

pokrywy studzienek nad ziemią, linie napowietrzne, w poboczach szafki telekomunikacyjne, gazowe, hydranty, 

słupy itp. – w wysokości 1,50 zł za sztukę. 

§ 3. 1. Ustala się, że za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wysokość stawek za każdy dzień zajęcia 

1 m
2
 powierzchni pasa drogowego wynosi: 

1) za obiekty budowlane, w tym handlowo-usługowe – 1,50 zł; 

2) za każdy dzień 1 m
2
 reklamy – 1,00 zł. 

2. Za jeden dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się zajęcie trwające do 24 godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno. 

§ 5. Uchyla się uchwały: 

1) nr XXII/193/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych; 

2) nr LII/394/2018 Rady Miejskiej w Sompolnie dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXII/193/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej W Sompolnie 

(-) Ryszard Nowakowski 
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