
UCHWAŁA NR VIII/77/2015
RADY GMINY MANOWO

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu 
drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
poz. 594, ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, poz. 870), Rada Gminy Manowo uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala 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 zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1, pkt 1 i 4, 
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodnika 5,00 zł,

2) jezdni do 50% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych 9,00 zł,

3) jezdni od 51% - 100% szerokości 10,00 zł,

4) pozostałych elementów pasa drogowego 4,00 zł.

2. Za zajęcie powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w § 1, pkt 4, w celu przeprowadzenia imprezy 
rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżce o 50%.

§ 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) w jezdni 80,00 zł,

2) poza jezdnią 50,00 zł.

3) dla infrastruktury telekomunikacyjnej 20,00zł

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłat za 
każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłat za każdy 
dzień zajęcia 1m² powierzchni reklamy w wysokości 4,00 zł.

§ 5. Nie pobiera się opłat w przypadku inwestycji, które po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz 
Gminy Manowo, bez zwrotu inwestorowi poniesionych przez niego nakładów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. roku 
(Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013, poz. 3757).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Jan Prus
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UZASADNIENIE

o uchwały Nr …... Rady Gminy Manowo z dnia ….. 2015r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

powiatowych.

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2014 poz. 1310) organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość stawek opłat  za zajęcie 1m2 pasa

drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową

wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu

budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na

cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Zwiększenie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego jezdni do 50% szerokości, opasek, zatok postojowych i

autobusowych na cele związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym wpłynie na lepszą organizację robót

prowadzonych w pasie drogowym oraz skróci czas ich prowadzenia. Opłata wzrośnie o około 38%.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia  urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegow jezdni wzrosną o 23% a poza jezdną - o 42%.

Wprowadzone zostały opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (projekty

szerokopasmowe) .

 
Z przeprowadzonej analizy obowiązujących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w innych

gminach powiatu koszalińskiego wynika, iż dotychczas obowiązujące stawki  w Gminie Manowo są stosunkowo

niskie.

 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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