
 
UCHWAŁA NR  XI /  55 /2015 

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  

w Gminie Janowice Wielkie  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity z 2015 roku, poz. 1515), art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (tekst jednolity  z 2015 roku poz. 460 z późn. zm.) Rada Gminy Janowice Wielkie 

uchwala  co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,  

     przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Janowice Wielkie, na cele nie związane  

     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 niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego i reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione  

w pkt 1-3. 

 

§ 2 

1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 4,  

         ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 5,00 zł, 

2) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 8,00 zł, 

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00 zł. 

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych  

i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

3. Do nie wymienionych  w ust. 1 i 2 elementów pasa drogowego (pas zieleni, pobocze, rów), ustala się 

stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego  

w wysokości  - 4,00 zł.  

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa 

drogowego przez 1 dzień. 

 

§ 3 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki  

         opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy  

        umieszczanego urządzenia: 

1) poza obszarem zabudowanym – 20,00 zł, 

2) w obszarze zabudowanym – 40,00 zł, 

3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł. 

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki  

           w wysokości 50% określonych w ust. 1.  

3.  Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy  

           umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat oblicza się proporcjonalnie  

         do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne umieszczenia urządzenia w pasie drogowym).  

 

 

 

 

 



§ 4 

 Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące  

      stawki opłat za 1m² powierzchni: 

1) zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego lub innego – 1,50 zł, 

2) reklamy umieszczonej w pasie drogowym – 3,00 zł. 

 

§ 5 

     Ustala się zerową stawkę opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego w przypadku: 

1) reklam umieszczanych przez Gminę Janowice Wielkie, 

2) reklam zawierających informacje o wydarzeniach kulturalno-oświatowych i sportowych 

organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe,  

3) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  

lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanych przez Gminę Janowice Wielkie oraz tablic 

informacyjnych i innych urządzeń umieszczanych w porozumieniu z Gminą Janowice Wielkie. 

 

§  6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 7 

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

      Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały 

Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, skutek – wzrost wpływów do budżetu gminy. 

 

Aktualny stan faktyczny i prawny 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządca drogi jest 

upoważniony do wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane  

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg. Stawki za zajęcie pasa drogowego zgodnie 

z art. 40 ust. 8 ww. ustawy, określa Rada Gminy w drodze uchwały. Obecnie brak jest opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

 

Różnice pomiędzy dotychczasowy, a proponowanym stanem prawnym 

Zaproponowane stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały dostosowane do panujących realiów (stawki 

ustalono w wysokościach tożsamych lub zbliżonych do stawek obowiązujących  

na drogach gminnych i powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego). W uchwale wprowadzono zerową stawkę 

opłaty za zajęcie pasa drogowego dla reklam i urządzeń umieszczanych przez Gminę Janowice Wielkie oraz 

dla reklam promujących imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe organizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego i instytucje im podległe. 

 

Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy 

Zakłada się pojawienie wpływów do budżetu gminy w związku z wprowadzeniem opłat za zajecie pasa 

drogowego. 


