
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/206/2017 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1875)  oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440)
1) 

  Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest gmina miejska 

Słupca, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczania 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 1m
2 

powierzchni pasa drogowego, którego zarządcą jest gmina miejska Słupca w celu, 

o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące dzienne stawki opłat: 

1) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej, przy zwężeniu poniżej 100%  szerokości jezdni, umożliwiającym 

prowadzenie ruchu co najmniej w jednym kierunku - 5,00 zł. 

2) za zajęci jezdni o nawierzchni twardej, przy całkowitym zamknięciu jezdni - 9,00 zł. 

3) za zajęcie innych elementów pasa drogowego o nawierzchni twardej (poza jezdnią) - 4,00 zł.  

4) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 3,00 zł 

2. Zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest gmina miejska Słupca przez czas krótszy niż 24 godziny 

jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest gmina miejska Słupca w celu, o którym mowa w § 

1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m
2 

powierzchni pasa drogowego  drogi zajętego przez 

rzut poziomy umieszczonego urządzenia nie powodującego utrudnień: 

1) na obiekcie mostowym - 200,00 zł. 

2) poza obiektem mostowym  - 40,00 zł. 

3) w przypadku umieszczania urządzeń sieci światłowodowej stosuje się stawki w wysokości - 5,00 zł. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948, 

poz. 2255; z 2017 r. poz. 191, poz. 1089 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 listopada 2017 r.

Poz. 7085



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

urządzenia w pasie drogowym. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest gmina miejska Słupca w celu, o którym mowa w § 

1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1 m
2
  powierzchni: 

1) zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 3,00 zł. 

2) zajętej przez rzut poziomy innych obiektów - 3,00 zł. 

3) reklamy - 3,00 zł. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2013 r., poz.180.) 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Andrzej Szymkowiak 
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