
UCHWAŁA NR XX/125/20
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Nieborów 
oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych na 

cele niezwiązane z  budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 
2018 r. poz. 2068, z 2018 poz. 12, 317 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815), Rada Gminy 
Nieborów uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt 
Gminy Nieborów, zwanymi dalej „drogami gminnymi”, 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, zwanych dalej urządzeniami;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

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

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł;

2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% - 9,00 zł;

4) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych 
i pieszojezdnych - 4,00 zł;

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 3,00 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 w odniesieniu do 
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o  
wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych (Dz. U z 2019 r. poz. 2410) ustala się stawkę opłat za każdy 
dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego – 0,20 zł. 

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

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

wzdłuż drogi
w poprzek drogi

w jezdni poza jezdnią

1 2 3

50,00 zł 45,00 zł 35,00 zł

2. Przez umieszczenie urządzenia w poprzek drogi rozumie się każde przejście urządzenia, również 
skosem, na przeciwną stronę drogi. Urządzenia umieszczane poprzecznie w pasie drogowym, bez przejścia na 
przeciwną stronę drogi traktuje się jako umieszczane wzdłuż drogi.
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3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o  wspieraniu rozwoju usług 
telekomunikacyjnych (Dz. U z 2019 r. poz. 2410) ustala się roczne stawki opłat za 1 m2  powierzchni pasa 
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – 20,00 zł. 

4. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 
w wysokości 170,00 złotych. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące 
stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) usytuowanego poza obszarem zabudowanym - 1,00 zł;

b) usytuowanego w obszarze zabudowanym - 1,50 zł;

2) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego - 2,00 zł; z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLV/206/09 Rady Gminy Nieborów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych przebiegających przez obszar Gminy Nieborów, na cele  
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 395, poz. 3550 z dnia 31 grudnia 2009 r.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r.
poz. 2068, z 2018 poz. 12, 317 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815), organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową
wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu
budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Przedmiotowa uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Ponadto wykorzystując fakt zmiany uchwały, zgodnie z dyspozycją art. 40 ust. 8 ustawy o drogach
publicznych ustalono stosowne stawki opłat dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przedkładanej uchwały.

Id: 20269DE5-50E9-4548-89F2-AF76017649D3. Podpisany Strona 1




