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UCHWAŁA NR XL/319/10
RADY GMINY JAWORZE

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). 

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

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

§ 2. Stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym za jeden 
dzień zajęcia wynoszą: 

 
Prowadzenie robót w pasie drogowym 

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego bez naruszania 
nawierzchni 

powodujące naruszenie 
nawierzchni 

do 20% szerokości 2,00 4,00
20% do 50% 
szerokości 2,00 4,00Częściowe zajęcie jezdni, zatoki 

postojowej, zatoki autobusowej
powyżej 50% do 
całkowitego zajęcia 4,00 5,00

Utwardzony chodnik, plac, ścieżka rowerowa 1,00 2,00
Pobocze, teren zielony, inne elementy pasa drogowego 0,50 1,00

§ 3. Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia wynoszą: 

 
Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego 

Rodzaj urządzenia umieszczonego 
w pasie drogowym 

jezdnia, zatoka 
postojowa, zatoka 

autobusowa 

utwardzony chodnik, 
plac, ścieżka rowerowa 

inne elementy 
pasa drogowego 

na trasie 
drogi 

kanały sanitarne wraz ze 
studniami rewizyjnymi 10,0 8,0 5,0

kanały deszczowe 20,0 16,0 10,0
przyłącza kanalizacji 
deszczowej 20,0 16,0 10,0

wodociągi 20,0 16,0 10,0
kable energetyczne 20,0 16,0 10,0
urządzenia 
telekomunikacyjne 20,0 16,0 10,0



Id: KSSIV-LIDPM-LVWZJ-CWDYH-JQTMB. Podpisany Strona 2

inne urządzenia 20,0 16,0 10,0
na obiekcie 
mostowym wszystkie urządzenia 200,0 200,0 200,0

§ 4. Stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za 
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy za 
jeden dzień zajęcia wynoszą: 

 
Obiekty handlowe stałe (kioski) Reklamy 

1,00 1,50

§ 5. Stawki opłat w złotych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 
wymienione w § 2 - § 4 za jeden dzień zajęcia wynoszą: 

 

Rodzaj zajęcia pasa drogowego Stawka 
opłaty 

Stoiska handlowe tymczasowe nie będące obiektami handlowymi 2,00
Ogródki przed punktami gastronomicznymi 0,20
Ekspozycja towarów przed sklepami 1,00
Handel okazjonalny 10,00
Akcje promocyjne o charakterze komercyjnym 5,00
Akcje promocyjne o charakterze społecznym, pod warunkiem, że akcja nie jest związana z promocją 
przedsiębiorcy, jego marki i wytwarzanych przez przedsiębiorcę wyrobów 0,05

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/132/04 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych gminy Jaworze 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jaworze 

Andrzej Śliwka


