
UCHWAŁA NR XX/193/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie 
drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania lub ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 

2019r. , poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 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) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt 1 - 3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 
uchwały ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

a) jezdni do 20% szerokości - 4,00 zł; 

b) jezdni od 20% do 50% szerokości - 6,00 zł; 

c) jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł. 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, poboczy, placów, zatok autobusowych, 
ścieżek rowerowych ciągów pieszych i innych niewymienionych elementów pasa drogowego. 

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

4. Za zajęcie pasa drogowego o nawierzchni mniejszej niż 1m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej 
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m² pasa drogowego, stosuje się stawki 
jak za zajęcie 1m² pasa drogowego. 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 
1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 
w wysokości - 20,00zł, a dla urządzeń wodno-kanalizacyjnych i gazowych – 16,00 zł; 

2. Za umieszczenie urządzeń na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1m² 
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 
w wysokości – 150,00 zł 

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub drogowym obiekcie inżynierskim. 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby    
dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 6 ust.1 ustala się 
następujące dzienne stawki opłat za 1m2 powierzchni zajętej przez: 

a) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: 

- poza obszarem zabudowanym - 0,60 zł, 

- w terenie zabudowanym - 0,80 zł; 
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b) rzut poziomy innych obiektów - 0,60 zł; 

c) umieszczenie w pasie drogowym reklamy - 1,50 zł; 

d) za zajęcie 1m2 na wydzielone miejsca parkingowe – 0,60 zł. 

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie bez zezwolenia reklam bądź urządzeń infrastruktury 
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, zarządca drogi pobiera 10 krotną opłatę określoną w § 3-4. 

§ 6. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za 
zajęcie 1m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia pasa, bez względu na 
zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 
1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej – 20,00 zł. 

3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej 
ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym reklam, 
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub 
ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót oraz stawek opłat za
umieszczenie pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej została uchwalona przez Radę Gminy
Santok w dniu 10 marca 2016 r. Ponieważ opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń
obcych w pasie drogowym stanowią dochód z wyłącznym przeznaczeniem na budowę, przebudowę remont
oraz utrzymanie i ochronę dróg, drogowych obiektów inżynierskich, a koszty utrzymania dróg znacznie
wzrosły, konieczna jest zmiana wysokości ww. opłat. Uchwała pozwoli na urealnienie opłat w stosunku do
wzrostu kosztów ponoszonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r., o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju usługi sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1815),
które objęły obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej, przyczyni się to do skali inwestycji telekomunikacyjnych.
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