
UCHWAŁA NR 29/2004 
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 

z dnia 30 września 2004r. 
 
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 
miasta Wągrowca 
 
Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2000r, nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958 z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z 
2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 
113, poz. 984 Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, 
poz. 1953) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje: 
 
 
§ 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 niż wymienione w 

pkt 1 - 3, w szczególności pod punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi.  
 
 
 § 2 Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt.1   

ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
 
1) jezdni: 

a) zajęcie szerokości jezdni przy utrzymanym dwukierunkowym ruchu pojazdów na 
drogach jednojezdniowych  - 2,00 zł 
b) zajęcie szerokości jezdni przy wprowadzeniu ograniczenia ruchu do jednego pasa 
- ruch wahadłowy na drogach jednojezdniowych  - 4,0 zł. 
c) zajęcie całej szerokości jezdni – wprowadzenie ruchu wytyczonym i oznakowanym 
objazdem - 7,00 zł.  

 
2) pasa dzielącego, poboczy, chodników, placów, zatok, ścieżek rowerowych, ciągów 

pieszych – 1,50 zł. 
 
3) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1 i 2 - 1,00 zł. 

 
 
  § 3 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2 ustala 

się następującą roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

 
1) na obiekcie inżynierskim (np.: most, przepust, kładka itp.) - 100,00 zł.; 
 
2) w obrębie jezdni oraz zatok - podziemna infrastruktura techniczna z elementami 
zewnętrznymi wyniesionymi równo z powierzchnią jezdni - 50,00 zł.; 



 
3) w obrębie jezdni oraz zatok - podziemna infrastruktura techniczna bez elementów 
zewnętrznych wyniesionych na powierzchnię jezdni - 20,00 zł.; 
 
4) w obrębie pozostałych elementów pasa drogowego (chodniki, ścieżki rowerowe 
poza jezdnią, pobocza, rowy itp.) nie wymienionych w pkt. 1;  2 i 3 podziemna 
infrastruktura techniczna - 10,00 zł; 
 
5) w obrębie wszystkich elementów pasa drogowego napowietrzne urządzenia 
liniowe, w szczególności linie energetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi itp. - 10,00 
zł.  . 

 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok 

kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym i naliczane są 
każdorazowo z początkiem roku. 

 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłat obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w 
przypadku gdy wnioskodawca występuje w trakcie roku kalendarzowego.  

 
4. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez krótszy okres niż 1 miesiąc 

okres ten traktowany jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 miesiąc. 
    

 
§ 4 Za umieszczenie w pasie drogowym  obiektów budowlanych i reklam, o których mowa w 

§ 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni za 1 dzień: 
 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów handlowych lub usługowych 
będących obiektami budowlanymi - 1,00 zł.; 

 
2) reklamy o powierzchni reklamowej równoległej do osi drogi - 1,00 zł.; 
 
3) reklamy o powierzchni reklamowej innej niż równoległa do osi drogi - 2,00 zł; 
 
4) reklamy zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności 

w postaci planów, map, tablic, plansz itp.    - 0,10 zł.  
 
 
§ 5 Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4 ustala się stawkę opłat za 1 

dzień za 1 m2 powierzchni zajętego pasa drogowego w wysokości 1,00 zł. 
  
 
§ 6 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 2, § 3, § 4 oraz w § 5 o powierzchni 

mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1 m2. 
 

2. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 2, § 4 oraz w § 5,  przez krótszy czas niż 
24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 

 
  
 

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 
 
 
§ 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



UZASADNIENIE 
 
Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust.8 ustawy o drogach publicznych 
zgodnie z którym Rada Miejska w Wągrowcu zobowiązana jest ustalić stawki opłat za zajęcie 
pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Wągrowca. 
 
Opracowanie projektu niniejszej uchwały związane jest ze zmianami ustawy o drogach 
publicznych wprowadzonymi Ustawą z dnia 14.11.2003r o zmianie ustawy o drogach 
publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r, nr 200, poz. 1953) 
dotyczącymi zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a w szczególności: 
 
1. Zniesienie opłaty „ryczałtu za utrudnienie w ruchu drogowym” spowodowanej zajęciem 
jezdni na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
 
2. Wprowadzenie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia 
infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 
 
3. Wprowadzenie maksymalnych stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie 
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które wynoszą: 

- 10,00 zł. – za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na: prowadzenie robót w pasie 
drogowym,   umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, za 
zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności; 

- 200,00 zł – opłata roczna za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 
poziomy umieszczonego w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie 
związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 
Przepisy w/w ustawy przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 

nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną zobligowały do 
uwzględnienia: 

- kategorii drogi; 
- rodzaju elementu zajętego pasa drogowego; 
- procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni; 
- rodzaju zajęcia pasa drogowego;       
- rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 

 
Biorąc pod uwagę powyższe przyjęto opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  na 
cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg w 
wysokości: 

1) 70% maksymalnej stawki wynoszącej 10 zł za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego za jeden dzień na prowadzenie robót w pasie drogowym. Ustalona 
stawka w powyższym przypadku wynosi 7,00 zł za 1 m2 za jeden dzień. 
Stawka ta występuje w przypadku prowadzenia robót przy zajęciu całej szerokości 
jezdni i konieczności wprowadzenia objazdu innymi drogami gminnymi lub drogami 
zaliczonymi do innych kategorii dróg, ulicami w ciągu dróg gminnych lub ulicami 
będącymi w ciągu innych dróg publicznych. Przy zajęciu mniejszej szerokości jezdni 
lub innych elementów pasa drogowego, stawki za zajęcie pasa drogowego 
zmniejszają się proporcjonalnie do uciążliwości dla wszystkich uczestników ruchu 
drogowego, spowodowanej prowadzeniem robót nie związanych z ruchem 
drogowym.  
Minimalną stawkę 1 zł za 1 m2 za jeden dzień ( 10% stawki maksymalnej) przyjęto dla 
robót prowadzonych poza elementami pasa drogowego przeznaczonymi dla ruchu 
samochodowego, rowerowego lub pieszego.     



 
2) 50% maksymalnej opłaty rocznej wynoszącej 200 zł za umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na cele niezwiązane z 
funkcjonowaniem dróg. Roczna opłata w wysokości 100 zł za 1 m2 rzutu poziomego 
urządzenia infrastruktury technicznej będzie obowiązywała przy lokalizacji urządzeń 
na obiektach inżynierskich. Przyjęcie tak wysokiej opłaty spowodowane jest dużym 
utrudnieniem w trakcie prowadzenia robót utrzymaniowych na obiektach inżynierskich 
w przypadku podwieszania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
gospodarką drogową. Ponadto zaznacza się, że lokalizacja urządzeń infrastruktury 
technicznej na obiektach inżynierskich powoduje obniżenie nośności i trwałości tych 
obiektów. 
Również opłaty roczne dla urządzeń podziemnej infrastruktury z elementami 
wyniesionymi na powierzchnię jezdni (np. studniami) przyjęto wyższe niż w innych 
przypadkach. Lokalizacja studni w pasie jezdni stwarza duży dyskomfort kierowcom 
prowadzącym pojazdy. Studnie w jezdni powodują również uciążliwość w utrzymaniu 
nawierzchni jezdni w ich sąsiedztwie. Opłata roczna w tym przypadku będzie 
wynosiła 50 zł za m2 rzutu poziomego powierzchni.  
Dla urządzeń infrastruktury technicznej bez elementów wyniesionych równo z 
powierzchnią jezdni przyjęto roczną opłatę mniejszą, wynoszącą 20 zł za m2 rzutu 
poziomego powierzchni.  
Opłaty roczne dla pozostałych elementów pasa drogowego oraz dla linii 
napowietrznych są znacznie mniejsze i wynoszą 10 zł za 1 m2 rzutu poziomego 
powierzchni. Przyjmując tę opłatę kierowano się przede wszystkim małą uciążliwością 
dla użytkowników dróg spowodowaną lokalizacją w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową.  
 

3) 20% i 10% dopuszczalnej stawki wynoszącej 10 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa 
drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamowej. 
Dla reklam ( nośników informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczonymi w polu widzenia 
użytkowników drogi, nie będącymi znakami w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach lub znakami informacyjnymi o obiektach użyteczności publicznej 
ustawionymi przez gminę – art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach 
publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2000r, nr 71, poz. 838 ze zmianami) przyjęto 
dwie stawki za 1 m2 za jeden dzień w wysokości: 

- 1,00 zł. - reklamy o powierzchni reklamowej równoległej do osi drogi  
- 2,00 zł; - reklamy o powierzchni reklamowej innej niż równoległa do osi drogi  

 
Wprowadzając stawkę w wysokości 2,00 zł z 1 m2  powierzchni reklamowej innej niż 
równoległa do osi drogi za jeden dzień, o 100 % wyższą w stosunku do reklam 
równoległych kierowano się ich większą ingerencją w pole widzenia kierowcy, a tym 
samym większym wpływem na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
Zwiększono natomiast, w stosunku do obecnie obowiązującej, stawkę dla obiektów 
budowlanych znajdujących się w pasie drogowym – przyjęto stawkę w wysokości 
1,00 zł za 1 m2 rzutu poziomego powierzchni za jeden dzień, która stanowi jednak 
10% maksymalnej stawki możliwej do przyjęcia.  
Zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem, stawka obecnie obowiązująca jest 
zróżnicowana i zależy od rodzaju terenu, inna stawka jest dla terenu zabudowanego, 
inna dla terenów niezabudowanych. W przypadku terenu zabudowanego zależy 
również od ilości mieszkańców. Obecnie obowiązująca stawka wynosi  od 0,20 zł do 
0,40 zł.  
Zaznaczyć należy, że pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z 
przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz 
obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia techniczne związane z 



potrzebami zarządzania drogą (art.4 pkt. 2 cytowanej powyżej ustawy o drogach 
publicznych). Biorąc pod uwagę powyższą definicję pasa drogowego wysokość 
przyjętej stawki jest w pełni uzasadniona, ponieważ pas drogowy winien służyć do 
obsługi ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego, a zlokalizowane urządzenia i 
obiekty budowlane winny być związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu. 
 

4) 10% maksymalnej stawki wynoszącej 10 zł za 1 m2 rzutu zajętego pasa drogowego 
na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach od 1 do 3 – 
stawka ta wynosi 1 zł z 1 m2 powierzchni za jeden dzień i będzie dotyczyła zajęcia 
pasa drogowego pod np.: koperty parkingowe, punkty handlowe nie będące 
obiektami budowlanymi. 
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasada wyłączności 
obejmowała tylko parkingi na prawach wyłączności. Stawka ta wynosiła - 85% stawki 
0,80 zł przy zajęciu 1 m2 jezdni, torowisk i ciągów pieszych lub 0,40 zł przy zajęciu 1 
m2 pozostałych elementów pasa drogowego.  
Nowelizacja ustawy o drogach publicznych rozszerza możliwość zajęcia pasa 
drogowego na prawach wyłączności - zostaną objęte różne inne przypadki i 
możliwości zajęcia pasa drogowego, nie tylko parkingi na prawach wyłączności. 
Przyjęte stawki w wysokości 1 zł z 1 m2 powierzchni za jeden dzień uzasadnione jest  
podobnie jak w pkt. 3) – pas drogowy jest to pas terenu przeznaczony do ruchu lub 
postoju pojazdów oraz pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami 
inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym  
pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi oraz 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
Przedstawiając powyższe podjęcie uchwały uważa się za celowe. 

 
 
 

 


