
Projekt

z dnia  5 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 40 ust. 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zmianami)

Rada Miejska Orzesze uchwala:

§ 1. 

1) Dzienna stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową, 
przebudową, remontem i utrzymaniem dróg ustalona zostaje następująco:

- przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości - 3,00 zł za 1m2 pow. pasa drogowego

- przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości - 4,00 zł za 1m2 pow. pasa drogowego

- przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości - 7,00 zł za 1m2 pow. pasa drogowego

- przy zajęciu utwardzonych ciągów pieszych, pieszo rowerowych, utwardzonych poboczy,  uregulowanych 
rowów - 2,00 zł za 1m2 pow. pasa drogowego

- przy zajęciu nieutwardzonych poboczy, zieleńcy itp. - 1,00 zł za 1m2 pow. pasa drogowego

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za 
zajęcie 1m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia bez względu na zajętą część pasa drogowego - 0,20 zł

2) Opłatę roczną za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonych w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego w wysokości:

a) 
Za niepowodujące utrudnień w ruchu urządzenia umieszczone pod ziemią jezdnia chodnik poza jezdnią i 

chodnikiem

11,00 zł 8,00 zł 6,00 zł

b) 
Za niepowodujące utrudnień w ruchu urządzenia umieszczone w pasie 

drogowym jak: pokrywy studzienek, kanałów włazowych, linie 
napowietrzne i podobne

jezdnia chodnik poza jezdnią i 
chodnikiem

25,00 zł 17,00 zł 9,00 zł

c) 
Za urządzenia powodujące, bądź mogące powodować utrudnienia w ruchu 

jak: szafki gazowe, hydranty, słupy
chodnik poza jezdnią i 

chodnikiem

35,00 zł 17,00 zł
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3) Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego przez 
rzut poziomy obiektu albo powierzchni reklamy.

Obiekty budowlane w tym handlowo-usługowe Reklamy
2,00 zł 1,00 zł

4) Opłatę roczną za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonych w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury teletechnicznej, w tym również obiekty i urządzenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej w wysokości:

a) 
Za niepowodujące utrudnień w ruchu urządzenia umieszczone pod ziemią jezdnia chodnik poza jezdnią i 

chodnikiem

11,00 zł 8,00 zł 6,00 zł

b) 
Za niepowodujące utrudnień w ruchu urządzenia umieszczone w pasie 

drogowym jak: pokrywy studzienek, kanałów włazowych, linie 
napowietrzne i podobne

jezdnia chodnik poza jezdnią i 
chodnikiem

15,00 zł 12,00 zł 9,00 zł

c) 
Za urządzenia powodujące, bądź mogące powodować utrudnienia w ruchu 

jak: szafki telekomunikacyjne, słupy
chodnik poza jezdnią i 

chodnikiem

20,00 zł 15,00 zł

5) Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 
wymienione w pkt 1-4 zostaje ustalona na kwotę 0,20 zł.

6) Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 
poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1m2 pasa 
drogowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/326/06 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Orzesze

mgr inż. Jan Mach
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