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UCHWAŁA NR VII/40/2011
RADY GMINY MYCIELIN

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Gminy 

Mycielin uchwala się co następuje : 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr VII/40/2011 Rady Gminy Mycielin z 28 kwietnia 2011 r. 

W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i wprowadzeniem nowych regulacji prawnych 
dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 
1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zmianami) nałożony został 
na jednostki samorządowe obowiązek ustalenia – odpowiednią uchwałą – wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego. 

Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dokonano w oparciu o przepisy art. 40 ust. 
9 ustawy o drogach publicznych kierując się względami bezpieczeństwa drogowego, wpływem zajęcia 
poszczególnych elementów pasa na konstrukcję drogi oraz przewidywaną możliwością jej degradacji. 

Wpływy z opłat zgodnie z art. 40a ustawy o drogach publicznych stanowią dochód Gminy i zostaną 
przeznaczone na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich. 

Podjęcie uchwały w takim kształcie jest w pełni uzasadnione prawnym i społecznym interesem 
uchwałodawcy oraz spełnia wszystkie wymogi określone przepisami prawa. 
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Załącznik do Uchwały Nr VII/40/2011

Rady Gminy Mycielin

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Stawki za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Mycielin 

 

LP. Wyszczególnienie 
Stawka opłaty za 1m2 
zajętego pasa 
drogowego 

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
a. za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:
- do 50% szerokości jezdni
- powyżej 50% szerokości jezdni
b. za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
- do 50% szerokości drogi
- powyżej 50% szerokości drogi
c. za zajęcie innego elementu pasa drogowego:
- za zajęcie chodnika (Utwardzonego)
- za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego 

6,00 zł/dzień
10,00 zł/dzień

3,00 zł/dzień
6,00 zł/dzień

1,00 zł/dzień
0,80 zł/dzień 

2. 

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej*:
a. poza obszarem zabudowanym
b. w obszarze zabudowanym
c. na obiektach mostowych 

10,00 zł/rok
20,00 zł/rok
200,00 zł/rok 

3. 
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych*:
a. poza obszarem zabudowanym
b. w obszarze zabudowanym 

0,20 zł/dzień
0,30 zł/dzień 

4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam** 0,30 zł/dzień 
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w pkt 1,2,3 0,50 zł/dzień 

* - stawka za 1m2 rzutu poziomego obiektu, urządzenia 

** - stawka za 1m2 powierzchni reklamy 
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