
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GNIEZNA

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca z 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą 
jest Prezydent Miasta Gniezna, 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 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 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym z wyjątkiem budowy sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej oraz obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

a) poboczy, placów - 0,40 zł,

b) chodnika - 2,00 zł,

c) jezdni do 20 % szerokości - 4,00 zł,

d) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 6,00 zł,

e) jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego jej zajęcia - 8,00 zł,

2) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z budową:

a) sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej - 0,40 zł,

b) obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł,

3) w celu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności:

a) poprzez umieszczenie ogródka gastronomicznego - 0,40 zł,

b) poprzez umieszczenie stojaków, stoisk promocyjnych - 1,50 zł,

c) poprzez umieszczenie stoisk handlowych - 0,10 zł,

d) poprzez umieszczenie pojemników na odpady - 0,10 zł.

2. Do elementów pasa drogowego oraz rodzaju pasa drogowego nie wymienionego 
w pkt 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,50 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczne stawki opłat za 
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia:

1) przy umieszczaniu przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i do sieci cieplnej - 
20,00 zł,

Id: 74CDFDC2-7F12-4F27-911E-B9AF1B4350AA. Projekt Strona 1



2) przy umieszczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, teletechnicznych, - 5,00 zł,

3) przy umieszczaniu urządzeń energetycznych - 60,00 zł,

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 160,00 zł,

5) przy umieszczaniu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej stosuje się stawki 
w wysokości 10% określonych w pkt 1 i 4.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok, 
opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub 
na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat 
za 1 m2 powierzchni, zajętej przez:

1) rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,20 zł,

2) reklamę - 0,20 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/221/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 kwietnia 2004r. 
(Wielk.04.74.1609).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gniezna

Michał Glejzer

Id: 74CDFDC2-7F12-4F27-911E-B9AF1B4350AA. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U.2018.poz.2096 j.t. ze zm.) Rada Miasta Gniezna jest uprawniona do ustalania opłat za
zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w obszarze administracyjnym Miasta Gniezno.
W związku ze wzrostem wykonywanych robót w pasach drogowych dróg gminnych związanych
z rozbieraniem nawierzchni jezdni oraz chodników, co przyczynia się do niszczenia nawierzchni
dróg, proponuje się zwiększyć stawkę za elementy pasa drogowego: jezdni i chodników.
Poprzednie stawki zostały uchwalone w 2004r.

Ponadto, proponuje się zwiększyć stawkę za umieszczenie ogródków gastronomicznych oraz
stoisk promocyjnych, która została określona w 2005r.

Ze względu na to, że nie umieszcza się w pasie drogowym wiat targowych kwiatowych,
pozycję tą zaleca się wykreślić z uchwały.

W związku z rozbudową sieci energetycznych na terenie Miasta Gniezna na wniosek ENEA
Operator Sp. z o.o. proponuje się ponadto, obniżyć stawkę na umieszczenie ww. urządzeń.

W dniu 25 października 2019r. wchodzi w życie zmiana ustawy o drogach publicznych
określająca wysokość stawki w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej, która nie może przekroczyć 0,20zł za jeden dzień zajęcia pasa drogowego.
W związku z powyższym wprowadza się powyższą pozycję.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

Id: 74CDFDC2-7F12-4F27-911E-B9AF1B4350AA. Projekt Strona 1




