
 

 

UCHWAŁA NR 114(XV)20 

RADY GMINY PORAJ 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) 

Rada Gminy Poraj 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Poraj 

jak w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 169(XX)16 Rady Gminy Poraj z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 3419). 

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

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Poraj 

 

 

Sylwester Sawicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 marca 2020 r.

Poz. 1989



Załącznik do uchwały 

Nr 114(XV)20 

Rady Gminy Poraj 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

Stawki opłat pobierane przez Wójta Gminy Poraj za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

 

§ 1. Określa się stawki opłat pobieranych przez Wójta Gminy Poraj za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na cele nie związane 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) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

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

§ 2. 1.  Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 

pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 2,50 zł; 

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 4,00 zł; 

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości – 10,00 zł. 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 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 (trawniki, pobocza gruntowe, zieleńce, 

rowy itp.) ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 1,50 zł. 

4. Do wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych elementów pasa drogowego, będących 

w okresie gwarancji, wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł za każdy dzień 

zajęcia jezdni, chodnika, placu, zatok postojowych i autobusowych lub innego utwardzonego elementu drogi. 

5. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, dla 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się stawkę opłat za powierzchnię pasa drogowego, przy 

prowadzeniu robót w pasie drogowym w wysokości 50% stawki określonej w u § 2 ust. 1, 2, 3 i 4. 

6. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 2 ust. 1, 2, 3 i 4, w celu 

określonym w § 1 pkt 1 dla urządzeń telekomunikacyjnych ustala się stawkę opłat za powierzchnię pasa 

drogowego, przy prowadzeniu robót w pasie drogowym w wysokości 0,20 zł. 

7. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 

§ 3.  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: 

1) linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne oraz przyłącza (słupy, itp.) – 20,00 zł; 

2) linie teletechniczne i telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne (światłowód i studnie teletechniczne, 

słupy itp.) - 20,00 zł; 

3) sieci nośników energetycznych – 20,00 zł; 

4) sieci gazowe (ciągi główne, przyłącza, urządzenia infrastruktury technicznej związane z jej 

funkcjonowaniem) – 20,00 zł; 
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5) sieci ciepłownicze (ciągi główne, przyłącza, urządzenia infrastruktury technicznej związane z jej 

funkcjonowaniem) – 20,00 zł; 

6) sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe (kolektor tłoczny, grawitacyjny, studnie, przyłącza) – 20,00 zł; 

7) sieci wodociągowe (przyłącza, hydranty, zasuwy itp.)  – 20,00 zł; 

8) urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w pkt. 1 - 7 umieszczone na drogowych obiektach 

inżynierskich – 150,00 zł; 

9) za zajęcie pasa drogi o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub o powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 

1 m2 pasa drogowego; 

10) za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i na obiekcie inżynierskim w okresie krótszym niż rok, 

opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na 

drogowym obiekcie inżynierskim; 

11) przy umieszczeniu w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacji 

sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej stawki opłat, o których mowa w pkt. 6 i 7, obniża się o 50%. 

§ 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 – handel 

okolicznościowy – 10,00 zł; 

2) miejsca postojowe – 1,50 zł; 

3) ogródki sezonowe przy zakładach gastronomicznych – 2,00 zł; 

4) wszelkiego rodzaju automaty (do sprzedaży napojów, artykułów spożywczych, prasy, automaty do robienia 

zdjęć, bankomaty), obiekty kontenerowe (pojemniki do zbiórki odzieży, itp.) oraz inne rodzaje zajęcia – 

1,00 zł. 

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

reklamy w wysokości – 2,00 zł. 

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 100%. 

4. Za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się 

stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

5. Jeżeli część reklamy zlokalizowana zostanie nad lub na działce będącej własnością Gminy Poraj, 

a pozostała część nad lub na działce będącej własnością reklamodawcy bądź osoby prywatnej, opłatę pobiera 

się za całą powierzchnię reklamy. 
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