Projekt
z dnia 14 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIX/ /2019
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie podstawie art. 12, pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 511, ze zm.), art. 40, ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 2068, ze zm.), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego
uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwała określa stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
w powiecie gnieźnieńskim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

niezwiązanych
z potrzebami

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.
§ 2.
I. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych dla urządzeń
infrastruktury technicznej, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:
1. Za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 na dobę powierzchni jezdni:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie – 4,00 zł
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 5,00 zł
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 9,00 zł
2. Za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych
i autobusowych, ścieżkach rowerowych, pieszo-rowerowych, rowach i pasach zieleni – za
zajęcie 1m2 na dobę – 3,00 zł
II. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych dla
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:
1. Za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 na dobę powierzchni jezdni:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie – 0,20 zł
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 0,20 zł
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c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 0,20 zł
2. Za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych
i autobusowych, ścieżkach rowerowych, pieszo-rowerowych, rowach i pasach zieleni – za
zajęcie 1m2 na dobę – 0,20 zł
§ 3.
Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam:
1) za 1m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego – 1,00 zł
2) za 1m2 powierzchni reklamy – 2,00 zł
§ 4.
1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej, za
zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzenia:
1) poza obszarem zabudowy – 35,00 zł
2) w obszarze zabudowy

– 35,00 zł

3) na obiekcie mostowym

– 150,00 zł

2. Ustala się następującą stawkę opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez
rzut poziomy urządzenia – 20,00 zł.
§ 5.
Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych
niż określone w § 1, § 2, § 3:
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni na dobę:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie – 4,00 zł
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 5,00 zł
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 9,00 zł
2. Za zajęcie 1m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych – 3,00 zł
§ 6.
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
§ 7.
Traci moc uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
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§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady
Powiatu
Dariusz Pilak
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/ /2019
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.
Rada Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 czerwca 2012r. podjęła uchwałę nr XXIV/148/2012
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
W dniu 25 października 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z tą ustawą zmianie uległy przepisy ustawy o drogach publicznych, w szczególności zaś
ustawa ustaliła nowe brzmienie przepisu art. 40 ust. 8, (Dz. U. z 2018r., poz. 2068, ze zm.).
Zmiana przepisu polega na zmniejszeniu wysokości pobieranych opłat dla urządzeń i obiektów
infrastruktury telekomunikacyjnej.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały Rady Powiatu, która
dostosuje stawki za zajęcie pasa drogowego do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz
zrówna stawkę za zajęcie pasa zieleni ze stawką za zajęcie pobocza.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
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