UCHWAŁA NR XVIII/110/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kłecko, będą naliczane
w następujący sposób:
1. Za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót nad, pod i naziemnych
w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
gminnych:

L.p.
1.

2.

3.

Stawka opłaty za 1 m²
zajętego pasa
drogowego

Element pasa drogowego
Jezdnia o nawierzchni utwardzonej:
Jezdnia do 50% szerokości pasa drogowego
Jezdnia powyżej 50% szerokości
Jezdnia o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej tłuczniem
kamiennym:
Jezdnia do 50% szerokości pasa drogowego
Jezdnia powyżej 50% szerokości
Za zajęcie innego elementu pasa drogowego (np. chodniki, pobocza,
place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze,
opaski trawnikowe, rowy)

6,00 zł / dzień
10,00 zł / dzień
4,00 zł / dzień
6,00 zł / dzień
3,00 zł / dzień

2. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni rzutu
poziomego obiektu:

L.p.
1.
2.
3.

Stawka opłaty za 1 m²
zajętego pasa
drogowego
1,00 zł / dzień

Rodzaj obiektu
Obiekty budowlane
Obiekty budowlane
telekomunikacyjną

1,0 m ² rzutu poziomego obiektu

lub

reklamy

Reklamy

związane

z

infrastrukturą

0,20 zł / dzień
1,0 m ² rzutu poziomego obiektu
1,0 m ² powierzchni reklamy

2,00 zł / dzień
1,0 m ² powierzchni reklamy

3. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki opłat rocznych za
1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia.
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L.p.

1.

Wyszczególnienie
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego za 1 m² powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy urządzenia, z zastrzeżeniem, że w
przypadku:
a)Sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
kanalizacji wodociągowej, przyłącza lub innego powiązanego
urządzenia niniejszych sieci.

Stawka opłaty za 1 m²
zajętego pasa
drogowego
40,00 zł / rok

5,00 zł / rok

4. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym ustala się następujące opłaty:
a) Za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót nad, pod i naziemnych w pasie
drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wynoszącą
0,20 zł dla każdego elementu pasa drogowego.
b) Za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia nadziemnego i podziemnego
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłata roczna wynosi
15,00 zł.
§ 2.
1. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko:
- Uchwała nr X/52/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego,
- Uchwała nr XLII/235/17 z dnia 25 października 2017 r., w sprawie zmiany uchwały nr X/52/15 z dnia
29 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.
§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa
wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Kłecko
Michał Stosio
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Uzasadnienie
do Uchwały XVIII/110/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 listopada 2019 roku, w sprawie
ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (teksy jednolity: Dz. U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za
zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, o czym stanowi art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Na
podstawie delegacji, zamieszczonej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu
terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.
Po przeanalizowaniu sytuacji Referat Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko proponuje,
podwyższenie stawki o 1,0 zł za zajęcie innego elementu pasa drogowego, do wysokości 3,0 zł, z uwagi na fakt, że
te elementy pasa drogowego są najczęściej wykorzystywane podczas realizowanych robót nie drogowych.
Ponadto wykorzystując fakt zmiany uchwały, zgodnie z dyspozycją art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych
ustalono stosowne stawki opłat dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Michał Stosio
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