
UCHWAŁA NR XVI/78/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 2 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego dla dróg 
gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696, i 1815) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1693, 1716, 1815 i 2020) Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/144/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego dla dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
z 2016 r. poz. 3962) załącznik zawierający stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na 
terenie gminy Baćkowice otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb
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Załącznik do uchwały Nr XVI/78/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Baćkowice.

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty za
zajęcie 1 m2

pasa drogowego
1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

a) za zajęcie jezdni:
- do 20% szerokości jezdni,
- 20% - 50% szerokości jezdni
- powyżej 50% szerokości jezdni

b) za zajęcie innego elementu pasa drogowego
c) za zajęcie jakiegokolwiek elementu pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

3,00 zł/dzień
5,00 zł/dzień
8,00 zł/dzień
2,00 zł/dzień

0,20 zł/dzień
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego pod tymczasowe stoiska handlowe i usługowe 0,50 zł/dzień
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,50 zł/dzień
4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej:

a) poza obiektami mostowymi
b) na obiektach mostowych

40,00 zł/rok
200,00 zł/rok

5. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej –
sieci telekomunikacyjnej szerokopasmowej:
a) poza obiektami mostowymi
b) na obiektach mostowych

10,00 zł/rok
10,00 zł/rok

6. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych infrastruktury
telekomunikacyjnej 0,20 zł/dzień

7. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych 0,50 zł/dzień
8. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam 2,00 zł/dzień
9. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż

wymienione w poz. 1 - 8.
0,40 zł/dzień

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby
miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, za zajęcie pasa
drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy
obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszego niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego.
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku uchwalenia przez Radę Gminy uchwały ustalającej wysokość stawek
opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych w Gminie Baćkowice.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art.. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.).

Przy ustalaniu stawek ww. opłaty uwzględniono przesłanki zawarte w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach
publicznych oraz art. 40 ust. 8 ww. ustawy zmieniony ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1815).
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