
UCHWAŁA NR L/360/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1857 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz 
Żarowa, 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 niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami",

3. umieszczenia 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. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące 
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1. jezdni do 20% szerokości – 3 zł.

2. jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 6 zł. 

3. jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10 zł.

4. zatoki postojowej, stanowiska postojowe – 6 zł. 

5. pobocza, pasa zieleni, terenu zieleni - 3 zł;

6. chodnika, nieutwardzonego ciągu pieszego,drogi dla rowerów, drogi pieszo-rowerowej:

1) do 50% szerokości – 3 zł. 

2) powyżej 50% szerokości - 6 zł.

7. elementów pasa drogowego, niewymienionych w pkt. 1 – 6 - 3 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 ust. 2 ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 
pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia lub sieci w wysokości 199.50 zł.

2. Roczna stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1. obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

3. Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego na cele o których mowa w ust. 1 obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w danym roku.

4. Za umieszczenie,przez inne podmioty, urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej, urządzeń 
kanalizacji deszczowej, stosuje się stawki opłat w wysokości 10% stawki określonej w ust. 1.

5. Za umieszczenie gminnych urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej, urządzeń kanalizacji 
deszczowej nie pobiera się opłaty określonej w ust. 1.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których 
mowa w § 1 ust. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez 
rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowy, usługowy, inny), niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego:

1) zlokalizowanego w jezdni, chodniku – 6 zł. 
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2) zlokalizowanego w pozostałych elementach pasa drogowego niewymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 – 2 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam, o których mowa w § 
1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni reklamy:

1) zlokalizowanej w jezdni – 10 zł.

2) zlokalizowanej w chodniku – 6 zł.

3) zlokalizowanej w pozostałych elementach pasa drogowego niewymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 – 3 zł.

3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których 
mowa w § 1 ust. 3 zawierające informacje o miejscowościach, powiecie lub województwie (tzw. witaczy), 
w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żarowa.

§ 6. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr:

- XXV/150/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- XX/104/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- L/242/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego zmienionej Uchwałą nr 
XX/104/2008 z dnia 31 stycznia 2008.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Żarowa z dnia 12.04.2018 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, rodzaj elementu zajętego pasa
drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj
urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Przedmiotowa uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Z przeprowadzonej analizy obowiązujących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w innych
gminach wynika iż stawki dotychczas obowiązujące w gminie Żarów nie obejmują wszystkich urządzeń
zlokalizowanych w pasie drogowym stąd koniecznym jest uszczegółowienie zapisów w przedmiotowej uchwale
o między innymi informacje o miejscowościach, powiecie lub województwie (tzw. witaczy).

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przedkładanej uchwały.

Sporządził:

Wojciech Lesiak

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg
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