
Projekt

z dnia  16 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIONKI

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zaliczonych do 
kategorii dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pionki

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych n t.j ( t.j Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 z poźn. zm.) Rada Gminy Pionki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg 
gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pionki, 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. 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych , na cel 
o którym mowa w § 1 pkt 1 z zastrzeżeniem ust.2 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) jezdnia do 20% szerokości - 3zł 

2) jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% szerokości - 7zł 

3) jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia -10zł 

4) pobocza, chodniki, place postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe , ciągi piesze , pasy dzielące, pasy zieleni - 
3 zł 

5) innych elementów pasa drogowego - 2zł 

2. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, na cele o których mowa w § 1 pkt 1 dla 
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia - 0,20 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych dróg gminnych na 
cele , o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego 
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia : 

1) dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20 zł 

2) dla urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich przyłączy, umieszczonych : 

a) w jezdni - 30 zł 

b) poza jezdnią - 25 zł 

3) dla pozostałych urządzeń umieszczonych : 

a) w jezdni - 60 zł 

b) poza jezdnią - 50 zł 

c) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200 zł 
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§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych dróg gminnych 
na cele , o których mowa w § 1 pkt .3 ustala się następujące stawki za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego :, 

1)  handlowego lub usługowego - 2 zł 

2)  obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20zł 

3)  pozostałe obiekty budowlane - 1,50 zł. 

2.  Stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych, zaliczonych do 
kategorii dróg gminnych na cele reklamy , przez rzut poziomy powierzchni reklamy ustala się w wysokości - 4 zł.

§ 5. Stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pasa drogowego dróg publicznych, zaliczonych do kategorii 
dróg gminnych na prawach wyłączności w celach o których mowa w § 1 pkt.4. za każdy dzień zajęcia wynoszą dla: 

1) stoiska handlowego tymczasowego nie będącego obiektem budowlanymi - 2,00zł 

2) ogródków gastronomicznych - 2,00 zł, 

3) obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł, 

4) ekspozycji towarów przed sklepami . – 0,50 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie
Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala dla 
dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek opłaty za 1 m2 pasa drogowego. Opłaty uzyskane za zajęcie pasa 
drogowego stanowią przychody Gminy Pionki. Niniejsza uchwała ma na celu zmianę stawek opłat z tytułu zajęcia 
pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pionki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 1. Prowadzenia robót w pasie drogowym, 2. Umieszczania w pasie 
drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, 3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 
wymienione w pkt. 1-3. Obecnie obowiązujące stawki zostały określone w 2012 roku uchwała Rady Gminy Pionki 
nr XVI/112/2012 z dnia 28 marca 2012 roku i nie podlegały zmianom do dnia dzisiejszego. W dniu 24 10.2019 r. 
weszła w życie zmiana ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wprowadzone ustawą z dnia 
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) m.in. w zakresie obniżenia stawek opłat za umieszczenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej w pasach drogowych. Uzasadnia to podjęcie uchwały przez Radę Gminy.
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