
                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 

Uchwała  Nr XII/151/2008 
Rady Gminy Pawłowice  

z dnia 15 lutego 2008 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłat za zaj ęcie pasa drogowego dróg gminnych 
publicznych  

                        
Na  podstawie art.7 ust.1 pkt 2, art.18 ust.2 ptk15, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr.142, poz.1591 z póŜn. zm. ) w związku z art.40 
ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr.204, poz.2086               
z póŜn.zm.)  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 
Komisję  Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1 

Ustala  się stawki opłat 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) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych                 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niŜ wymienione w pkt. 1-3. 

§ 2 

1.   Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych , o którym mowa w §1   pkt.1 i 4 
ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości       3,00 zł 
2) przy zajęciu jezdni powyŜej 20% do 50% szerokości      5,00 zł 
3) przy zajęciu jezdni powyŜej 50% do całkowitego zajęcia jezdni   7,00 zł 

2. Stawki określone w ust.1 stosuje się takŜe do chodników, placów, zatok postojowych                 
i autobusowych, ścieŜek rowerowych i ciągów pieszych połoŜonych w obrębie pasa 
drogowego. 

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawkę opłat za kaŜdy 
dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 2,00zł. 

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niŜ 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

§ 3 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa §1 pkt 2. ustala się następujące roczne stawki 
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej  zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 
1) dla urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym                   

z wyłączeniem obiektów  mostowych: 
              a) dla sieci kanalizacji sanitarnej ,deszczowej i ciepłowniczej -20,00zł, 

                     b) dla sieci gazowej i wodociągowej -40,00zł, 
               c) dla linii energetycznej i telekomunikacyjnej oraz urządzeń z nimi związanych -              

180,00zł;  



                                                                                                                                                                    
 
 
 

        2)   dla urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych na obiektach mostowych : 
               a) dla sieci kanalizacji sanitarnej ,deszczowej i ciepłowniczej -60,00zł,  
               b) dla sieci gazowej i wodociągowej -100,00zł, 
           c) dla linii energetycznej i telekomunikacyjnej oraz urządzeń z nimi związanych -180,00zł 

§ 4 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w  §1 pkt. 3 ustala się następujące dzienne 
stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
obiektu budowlanego : 
1) dla obiektu handlowego lub usługowego – 1,00zł        
2) dla innych obiektów budowlanych -1,00zł 
3) dla tymczasowych stoisk handlowych -2,00zł  

 
2. Za kaŜdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 
powierzchni reklamy w wysokości                       2,00zł 
W przypadku zajęcia pasa drogowego przez reklamę o powierzchni mniejszej niŜ 1 m2 
stosuje się stawkę jak za powierzchnię 1m2. 

§ 5 

Za  zajęcie pasa drogowego gminnych  dróg publicznych   na prawach wyłączności w celach innych 
niŜ wymieniono w §1pkt.1-3 ustala się stawkę w wysokości 20% stawki określonej w § 4 ust. 1 pkt. 1 

§ 6 

Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych poprzez umieszczenie w pasie drogowym 
drogowskazów ustala się stawkę  w wysokości 20% stawki określonej  w § 4 ust. 2. 

§7      

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niŜ 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej 
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niŜ 1m2 stosuje się stawki jak za 
zajęcie 1m2 pasa drogowego .                                                                                                                                                                                                                                         

§8 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Pawłowice.     
       

§ 9 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§10 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od opublikowania. 

                                                                         §11 

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Pawłowice nr XX /281/ 2004 z dnia 22 paŜdziernika 2004 w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych. 

                                                                              §12 

 Do spraw wszczętych i niezakończonych  decyzją ostateczną przed dniem wejścia w Ŝycie  
niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały o której mowa w   §  11                                                                                                                                                                             
                                                                                                     



                                                                                                                                                                    
 
 
 

 

 
 
 Uzasadnienie do uchwały nr XII/151/2008 z dnia 15 l utego 2008 r. w sprawie  ustalenia 
wysoko ści stawek opłat za zaj ęcie pasa drogowego dróg gminnych 
                                                               publicznych 
 
 

Obecna uchwała /nr XX/281/2004/ obowiązuje od roku 2004 ,w ciągu czterech lat zmieniły się 
realia związane z kosztami utrzymania infrastruktury drogowej . 

Jednym z obowiązków zarządcy dróg publicznych jest utrzymanie nawierzchni dróg, 
chodników, drogowych obiektów inŜynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń 
związanych z drogą. Część środków na zabezpieczenie tych zadań pochodzi z  opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 

 

   

 
 
 
 
 
 


