
UCHWAŁA NR XVI/121/20
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506; poz. 1309, poz. 1696, poz. 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 r. poz. 12, poz. 317; z 2019 r. 
poz. 698, poz. 730, poz. 1495, poz. 1693, poz. 1716, poz. 1815), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym;

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, w tym 
obiektów handlowych, usługowych oraz reklam.

§ 2. 

1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące 
stawki opłat za każdy dzień zajęcia jezdni, chodników, poboczy, placów, zatok autobusowych i postojowych, 
ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo – jezdnych w wysokości  10,00 złotych.

2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień 
zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 5,00 złotych.

3. Przepisów § 2 ust. 1-2 nie stosuje się w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz.  U z 2018 r.  
poz. 1954 ze zm.), dla których stawka dzienna opłaty wynosi 0,20 zł.

4. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1-2 w celu prowadzenia robót sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Będzino.

§ 3. 

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 
ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
urządzenia:

1) w pasie drogowym na obszarze zabudowanym: 100,00 złotych;

2) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym: 50,00 złotych;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim: 200,00 złotych.

2. Zwalnia się z opłat, o których mowa w ust. 1, umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Będzino.

3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń gazowych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat 
za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
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1) w pasie drogowym na obszarze zabudowanym 10,00 złotych,

2) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym 10,00 złotych,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim 50,00 złotych.

4. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
roczna stawka opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynosi 
20 zł.

§ 4. 

 Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych 
z potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam ustala się następujące 
stawki za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) na obszarze zabudowanym: 2,00 złote;

b) poza obszarem zabudowanym: 1,00 złoty;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów: 1,00 złoty;

3) reklamy: 1,00 złoty za 1 m2 powierzchni reklamowej, przy czym dla reklam świetlnych i podświetlanych 
stawkę podwyższa się o 100 %.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 6. 

Uchyla się:

1. uchwałę Nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości 
opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 8, poz. 136);

2. uchwałę Nr X/79/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. U. Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 125, poz. 2248);

3. uchwałę nr V/29/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
XXIV/191/05 Rady Gminy Będzino z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa 
drogowego dróg gminnych (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1415).

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z dwóch okoliczności:

1. woli uporządkowania i ujednolicenia stanu prawnego związanego z wysokością opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Będzino na cele nie związane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - dotychczas bowiem było to uregulowane w treści:

a. uchwały Nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 8, poz. 136);

b. uchwały Nr X/79/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. U. Województwa
Zachodniopomorskiego Nr 125, poz. 2248);

c. uchwały nr V/29/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr
XXIV/191/05 Rady Gminy Będzino z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1415);

2. konieczności uwzględnienia w treści uchwały nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, która nadała nowe brzmienie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych o następującej
treści: "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.
Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa
drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5 (za rok), nie może przekroczyć 200 zł, z tym że
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa
w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty,
o której mowa w ust. 5 (za rok), nie może przekroczyć 20 zł".

Id: 29632F48-71FD-4BDC-ACB2-A1B03BE62A61. Podpisany Strona 1




