
UCHWAŁA NR XX.111.2020 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz.U z 2020 r., poz. 470, poz. 471, poz. 1087) Rada Gminy Jeleniewo 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI.146.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 

dnia 6 września 2017 r. poz. 3348) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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; 

4) w związku z prowadzeniem prac związanych z umieszczeniem obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł. 

2. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa 

drogowego na 1 dzień.” 

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym lub na drogowym 

obiekcie inżynierskim (mostowym) 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 

infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 20,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.  

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

Województwa Podlaskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 



 

 

 


