Projekt
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą
jest Gmina Wiązowna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.), Rada Gminy Wiązowna uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy
Wiązowna, 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;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3.
§ 2. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa § 1 pkt 1 i 4, ustala
się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia - 4,00 zł.
§ 3. 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 umieszczonego urządzenia:
1) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - 1,00 zł;
2) sieci wodociągowe wraz z przyłączami - 1,00 zł;
3) inne, które nie zostały wymienione w pkt 1 - 2 - 30,00 zł.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za jeden dzień,
za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez:
1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł;
2) rzut poziomy pozostałych obiektów budowlanych - 0,50 zł.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, na reklamę ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł
za 1 m² powierzchni reklamy za dzień umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej.
§ 6. Opłaty, o których mowa w § 2 - § 5, nie mogą być niższe niż 20 zł w skali roku.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Wiązowna 28.LII.2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
Janusz Budny
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
2018 poz. 2068 z późn. zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie
pasa drogowego pobiera się opłatę, o czym stanowi art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Na podstawie
delegacji, zamieszczonej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych 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.
Obecnie obowiązujące stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Wiązowna zostały określone
w Uchwale Nr 28.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014 roku i do tej pory nie podlegały
zmianom.
Za zasadne uznano zaktualizowanie stawek w zakresie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznych wraz z przyłączami. Tożsame stawki za umieszczenie
urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogowym dróg wewnętrznych ustalone w Załączniku nr 2 do
Zarządzenia nr 149.164.2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2011 r. są znacznie niższe.
Niniejsza Uchwała ma na celu zrównanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
i wewnętrznych oraz uproszczenie procedury związanej z naliczaniem opłat za umieszczenie w pasie drogowym
dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznych wraz z przyłączami.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie Uchwały jest celowe i zasadne.
Wójt Gminy
Janusz Budny
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