
 

 

UCHWAŁA NR 126/XIV/2020 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 470) Rada Gminy Dębowiec postanawia 

§ 1. ustalić stawki za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 

1. prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

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

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

stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) chodników, poboczy, placów - 3,00 zł; 

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 5,00 zł; 

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

4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w ppkt. 1-3 - 2,00 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót związanych z obiektami i urządzeniami 
infrastruktury telekomunikacyjnej niezależnie od miejsca ich wykonywania stawka o której mowa w § 2 ust. 1 

wynosi 0,20 zł. 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

1) w poprzek drogi - 30,00 zł; 

2) wzdłuż drogi w jezdni - 30,00 zł; 

3) wzdłuż drogi poza jezdnią - 25,00 zł; 

4) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem i poboczem - 20,00 zł. 

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stosuje się roczne 

stawki w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1. 
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3. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się 

roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia w wysokości - 200,00 zł. 

4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, związanego z urządzeniami infrastruktury 

telekomunikacyjnej, niezależnie od miejsca umieszczenia stawka o której mowa w § 3 ust. 1 wynosi 20,00 zł. 

5. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni 
w wysokości 

1) tablica jednostronna - 1,00 zł; 

2) tablica dwustronna - 2,00 zł. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 5,00 zł, z wyłączeniem obiektów 

infrastruktury telekomunikacyjnej, dla których stawka ta wynosi 0,20 zł. 

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

1 m2 powierzchni na: 

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 2,00 zł; 

2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 2,00 zł; 

3) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł; 

4) inne niewymienione w pkt 1-3 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności - 

4,00 zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 7. Tracą moc: 

1. Uchwała nr 206/XXIII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za zajęcie 
pasa drogowego. 

2. Uchwała nr 38/VI/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały  

nr 206/XXIII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. 

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

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Grzegorz Cymorek 
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