
 

 

UCHWAŁA NR XXII/193/2017 

RADY GMINY W POŁAJEWIE 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2222) Rada Gminy w Połajewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Połajewo, których zarządcą 

jest Wójt Gminy Połajewo, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg w celu: 

1) Prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 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). 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m
2 
pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1) i 4) ustala się 

stawkę opłaty w wysokości 1 złoty za 1 dzień zajęcia jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego elementu drogi. 

2. Zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 

§ 3. 1. Za zajęcie 1 m
2 
pasa drogowego drogi gminnej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 

w celu, o którym mowa w § 1  pkt 2) z wyłączeniem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się 

stawkę opłaty w wysokości 100 złotych za 1 rok zajęcia jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego 

utwardzonego elementu drogi i drogi nieutwardzonej. 

2. Za zajęcie 1 m
2 
pasa drogowego drogi gminnej przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, ustala się stawkę opłaty w wysokości 5 złotych za 1 rok zajęcia jezdni, chodnika, placu, zatoki lub 

innego utwardzonego elementu drogi i drogi nieutwardzonej. 

3. Stawki za niepełny rok należy obliczyć proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym. 

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 pkt 3) ustala się następujące stawki 

dzienne: 

1) za 1m
2
 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów handlowych i usługowych 0,50 zł 

2) za 1m
2
 powierzchni reklamy 1,00 zł. 
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§ 5. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m
2
 lub powierzchni pasa drogowego zajętej prze 

zrzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m
2
 jest traktowane jak zajęcie 1 m

2
 pasa 

drogowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Połajewo. 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy w Połajewie nr VII/47/2015 z dnia 22września 2015 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem 

i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Połajewo. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Roman Klewenhagen 
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