
Uchwała Nr L/242/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 23 listopada 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej w śarowie z 
dnia 30 czerwca 2004r. zmienionej Uchwałą Nr XX/104/2008 Rady Miejskiej 
w śarowie z dnia 31 stycznia 2008 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
„samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w 
związku z art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o „drogach 
publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami), 
Rada Miejska w śarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. otrzymuje brzmienie: 

Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę śarów za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg pozostałych, których zarządcą jest 
Gmina śarów na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i 
ochroną dróg, dotyczące: 

1. prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, 

3. umieszczenia w pasie drogowym reklam, 
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niŜ 

wymienione w ust. 1-3. 
 
§ 2. dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 

5. za zajęcia pasa drogowego dróg pozostałych, nie będących drogami 

gminnymi, o których mowa w §1 ust. 1 i 4, ustala się stawkę opłat za każdy 
dzień zajęcia wynoszącą 3,00 zł.3,00 zł.3,00 zł.3,00 zł.   

§ 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się 

roczną stawkę opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego pozostałych 

dróg, których zarządcą jest Gmina śarów zajętego przez rzut poziomy 

umieszczonego urządzenia w wysokości 100,00 zł.  

Dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 



 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa    

Dolnośląskiego. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 

dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 

Do uchwały z dnia 23 listopada 2009 roku 

Rady Miejskiej w śarowie 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2004 r. w sprawie opłaty za zajęcie 
pasa drogowego zmienionej Uchwałą Nr XX/104/2008. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o „drogach publicznych” (Dz. 
U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115) organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest 
jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Biorąc pod uwagę: 

1. kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, 
2. rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, 
3. procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, 
4. rodzaj zajęcia pasa drogowego, 
5. rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie 

drogowym. 
 

Gmina śarów do chwili obecnej stosowała stawki opłat wyłącznie dla dróg 

gminnych z pominięciem pozostałych dróg, dla których zarządcą jest Gmina 

śarów. PoniewaŜ zarówno utrudnienia w ruchu bieŜącym spowodowane 

zajęciami pasa drogowego, konieczność przywrócenia stanu poprzedniego 

dróg po prowadzonych robotach, jak i remontu i budowy oraz przebudowy 

dróg pozostałych dotycza w takim samym stopniu, jak dróg gminnych, 

zasadnym jest ujednolicenie naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego dla 

wszystkich dróg, których zarządcą jest Gmina śarów.  

Wobec powyŜszego uzasadnione jest podjęcie przez Rade Miejską Uchwały. 
 
 
 
Sporządził: Leszek Michalak – Sekretarz Gminy Żarów 


