
UCHWAŁA NR XXI/201/2020 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 21 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 
z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  oraz art. 41  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 40 ust. 8  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. 2020 r., poz. 470) oraz na podstawie art. 4 ust. 1  i art. 13 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą  nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice 
Wielkie z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 23). 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Uchwała określa wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie 
Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego na cele 
prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: 

1) za zajecie jezdni do 50% jej szerokości: 6,00 zł, 

2) za zajęcie jezdni powyżej 50%jej  szerokości: 7,50 zł, 

3) za zajęcie chodnika, ciągu pieszego, ścieżki rowerowej: 1,50 zł, 

4) za zajęcie pobocza, placu, zatoki autobusowej, zatoki postojowej oraz innych elementów pasa drogowego: 
1,00 zł. 

1. Ustala się następujące stawki roczne opłaty za umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

1) 70,00 zł za 1 m2 rzutu poziomego urządzenia za wyjątkiem obiektów mostowych, 

2) 100,00 zł za 1 m2 rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w obiekcie mostowym. 

2. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w wysokości 
w wysokości 0,70 zł za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy. 

3. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

§ 3. 1. Ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego na cele prowadzenia 
robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
w wysokości 0,20 zł. 

2. Ustala się stawkę rocznej opłaty za umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej w wysokości 20,00 zł za 1 m2 rzutu poziomego rzutu urządzenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXII/230/2004 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 1 września 2004 r. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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