
 
 UCHWAŁA NR LIII/236/10 

RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 
z dnia 27 pa ździernika 2010 r. 

  

w sprawie opłat za zaj ęcie pasa drogowego dróg , których zarz ądcą jest  
Gmina Ł ęka Opatowska. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie 
gminnym  (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220,Dz. U. z 2002 
Nr62 poz.558,Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz.984, Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz.1806,Dz. U.  
z 2003 Nr 80 poz.717, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2002r. Nr  153 poz.1271, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055,Dz. U. z 2004r. Nr116 poz.1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214 
poz.1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Dz .U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Dz. U. z 2005r. 
Nr 175 poz.1457Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz.1337,Dz. U. z 2007r.Nr 48 poz.327, Dz .U.  
z 2007r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz.1111, 
Dz. U. z 2008r. Nr 223  poz.1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Dz. U. z 2009r.Nr 157 
poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.142, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146,Dz. U. z 2010r.  
Nr 106 poz.675)oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, 
Nr 218 poz. 1391, z 2009r. Nr 19 poz. 101, Nr 19 poz. 100, Nr 227 poz.1505, Nr 86 poz. 720, 
Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Nr 106 poz. 675)  
uchwala si ę, co nast ępuje:  
 

§ 1. 

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina 
Łęka Opatowska 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, w szczególności pod punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi. 

§ 2. 

Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Łęka Opatowska    
w przypadku o którym mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy 
rozpoczęty dzień zajęcia: 
 1) jezdni: 

a) zajęcie jezdni bez ograniczenia ruchu pojazdów - 4,00 zł 
b) zajęcie jezdni przy wprowadzeniu ograniczenia ruchu - ruch wahadłowy - 6,00 zł. 
c) zajęcie całej szerokości jezdni - wprowadzenie ruchu z wytyczonym i oznakowanym 

objazdem - 8,00 zł. 
 2) pozostałych elementów pasa drogowego: pasa dzielącego, poboczy, chodników, placów, 

zatok, ścieŜek rowerowych, ciągów pieszych itp. - 2,00 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 zajętego przez rzut 
poziomy umieszczonego urządzenia: 
 1) na obiekcie inŜynierskim (np.: most, przepust, kładka itp.) - 100,00 zł.; 
 2) w obrębie pasa drogowego poza obiektami inŜynierskimi - 20,00 zł.; 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust, 1 obejmują pełny rok 
kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

3. Wysokość rocznej stawki opłat określonych w ust. 1 za niepełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym. 

§ 4. 

 1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych i reklam, o których mowa  
w §1 pkt 3 ustala się stawkę opłat za 1 dzień za 1 m2 powierzchni zajętego pasa drogowego 
w wysokości 1,00 zł. 

2. Zwalnia się z opłat za umieszczanie w  pasie drogowym obiektów budowlanych, 
reklam i witaczy promujących Gminę Łęka Opatowska. 

 

§ 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 3,00 zł.  

§ 6. 

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w §2, §3, §4 oraz w §5 o 
powierzchni mniejszej niŜ 1 m pobiera się opłatę jak za 1 m2. 

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w §2, §4 oraz w §5, przez krótszy 
czas niŜ 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 

3. Zwalnia się z opłat za umieszczanie w  pasie drogowym infrastruktury technicznej 
związanej z siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, sanitarną, których właścicielem 
jest Gmina Łęka Opatowska. 

§ 7. 

 
       1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska. 
       2. Traci moc uchwała nr XXII/110/2004 Rady Gminy Łęka Opatowska   
z dnia  27 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego, dróg których zarządcą jest Gmina Łęka Opatowska (Dz. Urz. Woj. Wlkp.            
z 2004 r. Nr 173, poz. 3724). 
 

§ 8. 
 
 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr  LIII/236/10 

Rady Gminy Ł ęka Opatowska 
z dnia 27 pa ździernika 2010 r. 

  

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 
2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala  
w drodze uchwały wysokość stawek opłat  za zajęcie 1m2 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. Uchwała reguluje odpłatność  
z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg. 
Zwiększenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem 
robót w pasie drogowym wpłynie na lepszą organizację robót prowadzonych w pasie 
drogowym i skróci czas ich prowadzenia. Stawki te wzrosną z 2 zł do 4 zł, 6 zł i 8 zł w 
zaleŜności od ograniczeń w ruchu drogowym. 
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia  urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego wzrosną z 10 zł do 20 zł. 
Natomiast stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym 
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz reklam wzrosną z 0,60 zł do 1 zł. 
  
Z przeprowadzonej analizy obowiązujących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych w Gminie Kępno wynika, iŜ dotychczas obowiązujące stawki  w Gminie Łęka 
Opatowska są stosunkowo niskie. Pozostałe gminy powiatu kępińskiego mają zamiar 
przystąpić do zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
  
W związku z powyŜszym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
  


