
UCHWAŁA NR XIV/105/20
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie  pasa drogowego dróg publicznych będących 
w zarządzie Gminy Biesiekierz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochrona dróg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 
506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach 
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Gmina 
Biesiekierz 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 ruchu drogowego oraz 
reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki 
opłat za każdy dzień zajęcia, z zastrzeżeniem § 6: 

1) chodników, poboczy, placów, dróg rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 5,00 złotych; 

2) jezdni do 50% szerokości  - 8,00 zł, 

3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł, 

4) drogi o nawierzchni gruntowej: 

a) do 50% szerokości pasa drogowego - 5,00 zł, 

b) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa - 8,00 zł,

5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 - 5,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 
1 m2 powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym, 
z zastrzeżeniem § 6: 

Rodzaj urządzenia W 
drodze 

W chodniku, ścieżce rowerowej, ciągu  
pieszym, piesze-jezdnym 

W poboczu, pasie dzielącym, pasie 
zieleni, pasie zieleni 

W pozostałych elementach 
pasa drogowego

Infrastruktura 
wodociągowa 

100,00 
zł 

90,00 zł 80,00 zł 70,00 zł

Infrastruktura 
kanalizacyjna 

100,00 
zł 

90,00 zł 80,00 zł 70,00 zł

Infrastruktura 
elektroenergetyczna 

100,00 
zł 

90,00 zł 80,00 zł 70,00 zł

Infrastruktura 
gazowa 

100,00 
zł 

90,00 zł 80,00 zł 70,00 zł

Pozostałe rodzaje 
infrastruktury 

80,00 
zł 

70,00 zł 60,00 zł 50,00 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 200,00 złotych, 
z zastrzeżeniem § 6.
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§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień 
zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub reklamy: 

1) dla kiosków i pawilonów handlowych, usługowych, wystawowych – 3 zł, 

2) dla reklam – 1 zł, 

3) dla pozostałych obiektów budowlanych nie wymienionych w pkt 1 – 0,50 zł.

§ 5. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat, za każdy 
dzień zajęcia z zastrzeżeniem § 6. 

1) dla ogródków gastronomicznych, okazjonalnych stoisk handlowych, koncertów, festynów i innych imprez 
o charakterze komercyjnym – 3 zł, 

2) dla zaplecza budowy, składowania materiałów przy zajęciu jezdni – 5 zł, 

3) dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów lub odzieży – 0,50 zł, 

4) dla pozostałych nie wymienionych w pkt 1-3 – 2 zł.

§ 6. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty: 

1) za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego 
na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3 za jeden dzień - 0,20 zł, 

2) za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym zajętym przez rzut poziomy urządzenia za 1 m² za każdy rok - 
20,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/ 157/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 
wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Biesiekierz (dz. Urz. Woj. Zach. Z 2013 r. 
poz. 2179). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Biesiekierzu 

Anna Bejnarowicz
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