Projekt
UCHWAŁA NR ………………………………………..
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Wysoka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460
ze zmianami ) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala co następuje:
§1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na ternie
miasta i gminy Wysoka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg, a 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. 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 inne
wymienione w pkt 1 -3.
§2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych w celach, o których mowa w § 1 pkt 1
i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1. Jezdni utwardzonej do 50% jej szerokości – 4,00 zł,
2. Jezdni utwardzonej powyżej 50% jej szerokości – 8,00 zł,
3. Jezdni nie utwardzonej oraz pozostałych elementach pasa drogowego, takich jak
chodniki, ścieżki rowerowe, place, zatoki autobusowe, parkingi, pobocza, trawniki,
itp. – 2,00 zł.

§3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1. pkt. 2 ustala się następujące
roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
1. Na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł,
2. Poza drogowym obiektem inżynierskim – 100,00 zł,
3. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w
wysokości 5 % określonych w pkt 1 i 2.
§4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się
następujące stawki opłat:
1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub
usługowego - 1,00 zł,
2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł,
3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe - 0,50 zł,
4. Za umieszczenie w pasie drogowym reklamy o powierzchni reklamowej wynoszącej
1 m2 – 1,00 zł.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
§6. Traci moc Uchwała Nr XX/134/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28
września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych, na terenie miasta i gminy Wysoka ( Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego z dnia 21 października 2004 r. poz. 3155 ).
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR ………………………………………..
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Wysoka.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.
U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami ), 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, uwzględniając zgodnie z art. 40 ust.
9 ww. ustawy, kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego
pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie
drogowym.
W związku ze znacznym zwiększeniem ilości prowadzonych inwestycji nie związanych
z zarządzaniem drogami, mających negatywny wpływ na ich stan oraz rosnącymi kosztami
bieżącego utrzymania dróg zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Ujęta w uchwale zmiana stawek, spowoduje wzrost wpływów do budżetu Miasta i Gminy
Wysoka co pozwoli na zwiększenie wydatków przeznaczonych między innymi na utrzymanie
dróg na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

