
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/916/2018 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 

gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2222 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/198/2004 z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy na cele niezwiązane 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zmienia się treść §1 ust. 2), który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

2) „za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 

zajętej przez rzut poziomy urządzeń opłat rocznych: 

a) na obiekcie inżynierskim (wiadukt, most) – 130,00 zł, 

b) poza obiektami inżynierskimi: 

- dla telekomunikacyjnych urządzeń infrastruktury technicznej –  5,00 zł, 

- dla innych, niż telekomunikacyjne, urządzeń infrastruktury technicznej – 20,00 zł, 

– przy czym: za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do 

liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim, 

a zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 1 miesiąc jest traktowane jak zajęcia pasa drogowego 

przez 1 miesiąc”. 

§ 2. Opłaty określone w § 1 nalicza się wyłącznie dla urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonych w pasie drogowym na 

podstawie decyzji administracyjnej lub zezwolenia udzielonych przez Wójta Gminy po dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

(-)  Grzegorz Leonhard 
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