
Uchwała Nr XVI/90/2020 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest 
Wójt Gminy Świedziebnia 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470, poz. 471 i poz. 1087) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, albo za zajęcie go na 

prawach wyłączności (w celu innym niż wymienione w § 2 i 3 uchwały) w następującej wysokości: 

1) dla dróg o nawierzchni twardej: 

a) za zajęcie ciągu pieszego - w wysokości 0,30 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia, 

b) za zajęcie jezdni do 50% jej szerokości - w wysokości 0,50 zł za l m² za każdy dzień zajęcia, 

c) za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości - w wysokości 1,00 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia, 

d) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - w wysokości 1,00 zł za 1 m² za każdy dzień 

zajęcia; 

2) dla dróg o nawierzchni gruntowej oraz utwardzonych szlaką, żwirem lub kamieniem: 

a) za zajęcie jezdni do 50% jej szerokości - w wysokości 0,30zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia, 

b) za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości - w wysokości 0,50 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia; 

3) za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej bez względu na 

lokalizację w wysokości 0,20 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia. 

§ 2.  Ustala się stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:  

1) umieszczenia obiektu budowlanego - w wysokości 5,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego poza 

obszarem zabudowanym, zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, za każdy dzień zajęcia; 

2) umieszczenia obiektu budowlanego - w wysokości 10,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego 

w obszarze zabudowanym, zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, za każdy dzień zajęcia; 

3) umieszczenia obiektu budowlanego związanego z infrastrukturą telekomunikacyjną - w wysokości 

0,20 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego w obszarze zabudowanym, zajętej przez rzut poziomy 

obiektu budowlanego, za każdy dzień zajęcia. 

§ 3.  Ustala się stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych 

z dostarczaniem wody, odbiorem ścieków w wysokości 2 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego, zajętej 

przez rzut poziomy obiektu budowlanego. 
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§ 4.  Ustala się stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 0,20 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego, zajętej przez 

rzut poziomy obiektu budowlanego, za każdy dzień. 

§ 5.  Ustala się stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niewymienionej w § 3 i 4, niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi w wysokości: 

1) za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia, poza obszarem 

zabudowanym, z zastrzeżeniem pkt 3 - 15 zł; 

2) za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia, w obszarze zabudowanym, 

z zastrzeżeniem pkt 3 - 25 zł; 

3) za 1 m² powierzchni obiektu mostowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia – 30 zł. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Jarosław Cyrankowski 

Id: B213D88D-4DFA-4DDB-8BFC-C528CA244D3B. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r.

poz. 470 z późn. zm.) 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.

Przedłożony projekt uchwały ustala wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

z uwzględnieniem: kategorii drogi, rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość

zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego

umieszczonego w pasie drogowym.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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