UCHWAŁA NR XXVI.146.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255
oraz z 2017 r. poz. 191 i 1080), Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Jeleniewo, których
zarządcą jest Wójt Gminy Jeleniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
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 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. 1.Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia
robót za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego utwardzonego elementu drogi – 7,00
zł;
2) przy zajęciu pasa drogowego drogi nieutwardzonej (gruntowej, żwirowej) – 5,00 zł;
3) przy zajęciu poboczy, rowów, pasów zieleni oraz innych nieutwardzonych elementów pasa
drogowego – 5,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa
drogowego na 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy umieszczonego urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) na drogowym obiekcie inżynierskim (mostowym) – 180,00 zł;
2) w pozostałych elementach pasa drogowego – 20,00 zł.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty przy umieszczaniu w pasie drogowym urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych służących realizacji zadań własnych gminy wynikających
z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam, ustala się stawki opłat za 1 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,50 zł;
2) pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł;
3) reklamy – 1,00 zł.
2. Ustala się zerową stawkę opłaty przy umieszczaniu w pasie drogowym reklamy (tablicy
informacyjnej) zawierającej wyłącznie informacje o gminie, powiecie lub województwie
w postaci planów, map, plansz lub w innej formie ustawiane przez gminę, powiat lub
województwo.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt
Gminy Jeleniewo (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 118, poz. 1063).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVI.146.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Projekt uchwały przedkłada Wójt Gminy Jeleniewo.
Przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) stanowią między innymi odpowiednio, że do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U
z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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, z tym, że 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, nie może przekroczyć 200 zł.
Obowiązujące dotychczas stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały ustalone
uchwałą Rady Gminy Jeleniewo w dniu 27 kwietnia 2007 r. Do dnia przedłożenia niniejszego
projektu uchwały, stawki, o których mowa w wyżej cytowanej uchwale nie były waloryzowane.
Ponadto uchwała zawierała za duże rozdrobnienie w stawkach opłat, co utrudniało naliczanie
opłat w decyzjach administracyjnych. Zachodzi zatem potrzeba uchwalenia zmiany wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego, odpowiednich do aktualnych warunków zarządzania drogami
publicznymi oraz do sprecyzowania zapisów dotyczących stawek opłat.

