
 
UCHWAŁA NR 79/IX/15 

RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN 

Z DNIA  21 SIERPNIA 2015 ROKU 

 w sprawie: 

            w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
Gminy Ślesin oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz.U.2015 r. poz.460) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co 
następuje: 
 
                                                                       § 1 
 
Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Ślesin na cele niezwiązane z budową przebudową remontem, utrzymaniem                  
i ochroną dróg, dotyczące: 
1) prowadzenia robót na pasie drogowym, 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niŜ wymienione 
w pkt 1+3. 
                                                       

§ 2 
 

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 i 4 
ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni drogi o nawierzchni twardej - 5,00 zł, 
2) przy zajęciu powyŜej 50% szerokości jezdni drogi o nawierzchni twardej - 8,00 zł, 
3) przy zajęciu do 50% szerokości drogi o nawierzchni gruntowej - 2,50 zł, 
4) przy zajęciu powyŜej 50% szerokości drogi o nawierzchni gruntowej - 4,00 zł, 
5) przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieŜek rowerowych, 
ciągów pieszych - 3,00 zł, 
6) przy zajęciu poboczy, rowów oraz innych elementów pasa drogowego, nie wymienionych 
w pkt. 1-5 - 2,00 zł. 
2. Zajęcie pasa drogowego na okres krótszy niŜ 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa 
drogowego przez jeden dzień. 
 

§ 3 
 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne 
stawki opłat za l m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 



1) na drogowym obiekcie inŜynierskim - 180,00 zł, 
2) w pozostałych przypadkach - 60 zł. 

2. Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inŜynierskim 
urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niŜ l m2  wynosi jak za l m2. 
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inŜynierskim. 
4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym 
obiekcie inŜynierskim. 

 
§ 4 

 
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 
kaŜdy dzień zajęcia l m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 
2,00 zł, 

2) reklamy – za kaŜdy rozpoczęty m2 powierzchni całkowitej – 1,00 zł. 
 

§ 5 
 

Traci moc uchwała  Rady Miejskiej nr 205/XXI/04 z dnia 09.12.2004 roku w sprawie  
ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Ślesin oraz za 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 
reklam. 

 
§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin. 

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 79/IX/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN  
Z DNIA 21SIERPNIA 2015 ROKU 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy 
Ślesin oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej                  
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 
 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku 

(Dz.U. z 2015 r. poz.460) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze 

uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość 

stawek opłat za 1 m2 pasa drogowego.  

Przy ustalaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę kategorię drogi, element pasa 

drogowego, wielkość zajmowanego pasa drogowego, rodzaj zajętości oraz maksymalne 

wysokości stawek określone w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.  

W związku z faktem, iŜ poprzednia uchwała była podjęta w roku 2004, a stawki 

opłat w niej przyjęte były stawkami bliskimi minimalnych, to opierając się na wskaźnikach 

wzrostu kosztów utrzymania i remontów dróg, na które to w/w opłaty są wykorzystywane, 

wskazane jest uaktualnić realną wartość zajętości pasa drogowego oraz umieszczania w nim 

urządzeń i reklam.  


