UCHWAŁA NR XVII/101/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których
zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) 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 zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz
Książa Wlkp., 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
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

technicznej

niezwiązanych

3)

umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4)

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

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni elementów pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. l,
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości włącznie – 3,00 zł;
2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 5,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia – 8,00 zł;
4) chodników, poboczy, dróg rowerowych, zatok autobusowych i postojowych – 3,00 zł;
5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt. 1 - 4 – 2,00 zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w pasie drogowym – 25,00 zł
2) na drogowym obiekcie inżynierskim – 150,00 zł
2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pomniejsza się o 70%
w celu umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

za zajęcie pasa drogowego

3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20,00 zł.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki
opłat dziennych za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego
– 1,00 zł

zajętego

przez

rzut

poziomy

umieszczonego

obiektu

budowlanego

2) reklamy – 2,00 zł
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§ 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni elementów pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 4 (np.
koperty parkingowe, punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi), ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości włącznie – 5,00 zł;
2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 7,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia – 10,00 zł;
4) chodników, poboczy, dróg rowerowych, zatok autobusowych i postojowych – 4,00 zł;
5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt. 1 – 4 – 2,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXI/149/04 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
29 listopada 2004 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (Dz. U. Woj. Wlkp. z
2004r. Nr 175 poz. 3805).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/101/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 r.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 460 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. jest upoważniona do ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg , których zarządcą jest Burmistrz Książa
Wlkp.
Podjęcie uchwały zostało podyktowane koniecznością uaktualnienia stawek opłat w celu
zbliżenia wysokości opłat obowiązujących w gminie Książ Wlkp. z gminami sąsiadującymi.
Dokonano analizy informacji o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
obowiązujących w sąsiednich gminach. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że stawki
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Książa Wlkp. znacznie
odbiegają od większości samorządów.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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