
UCHWAŁA NR XVIII/106/19
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz . U. z 2019 r. , poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696 i poz. 1815) oraz 
art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 i poz.12, 
poz. 317; z 2019 r. poz 698, poz.730, poz.1693, poz.1716 i poz.1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Zarządcę Drogi - Wójta Gminy Gidle za zajęcie pasa drogowego 
dróg, 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. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego, pobocza, ciągu pieszego-chodnika, placów, ścieżek 
rowerowych dróg w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala sie następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 
w wysokości 2,00 zł.

2. Dla pozostałych elementów pasa drogowego, niewymienionych w ust. 1 ustala sie stawkę opłat za każdy 
dzień zajęcia 1 m2 powierzchni  pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.

3. Stawki opłat o których mowa  w ust.1 i 2 dla obiektów i urządzen infrastruktury telekomunikacyjnej  
o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych (t.j.Dz.U 
z 2017 r., poz. 2062) wynoszą 0,20 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego 
przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące 
roczne stawki za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia:

1) w poprzek drogi - 20,00 zł;

2) wzdłuż drogi,  w jezdni - 35,00 zł;

3) wzdłuż drogi, poza jezdnią - 20,00 zł;

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 30,00 zł.

2. Stawki o których mowa w ust.1 pkt 1 do 4 dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych (t.j.Dz.U 
z 2017 r., poz. 2062) wynoszą 20,00 zł.

3. Od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji kablowej nie pobiera 
sie opłat, o ktorych mowa  w ust.1 pkt.1 do 4.

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1, obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym.
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5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim, przy czym za dzień 
umieszczenia w pasie drogowym uważa się każdy rozpoczęty dzień umieszczenia.

§ 4. 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala sie następujące stawki opłat 
za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (np. obiekt handlowy, obiekt usługowy) 
lub tymczasowego obiektu budowlanego (stoiska) - 2,00 zł;

2) stawki opłat o których mowa w ust.1 pkt 1 dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2062) wynoszą 0,20 zł.

3) przy zajęciu  pasa drogowego przez rzut poziomy powierzchni w celu umieszczenia reklamy:

a) jednostronnej:

- o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 - 1,00 zł,

- o powierzchni nie przekraczającej 2 m2 -  1,50 zł,

- o powierzchni nie przekraczającej 3 m2 -  2,00 zł,

- o powierzchni powyżej 3 m2 - 4,00 zł,

b) dwustronnej:

- o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 - 2,00 zł,

- o powierzchni nie przekraczającej 2 m2 - 2,50 zł,

- o powierzchni nie przekraczającej 3 m2 - 3,00 zł,

- o powierzchn powyżej 3 m2 - 5,00 zł.

§ 5. Nie nalicza się opłat za zajęcie pasa drogowego związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie 
budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/203/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek 
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Leszek Kucharski
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