
Uchwała Nr XVIII/189/07
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 grudniu 2007r.

w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg 
gminnych

Na podstawie art.  40 ust.  1,  art.  41 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), 
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta

Rada   Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w sposób następujący:

1) za prowadzenie robót nad, pod i naziemnych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem  i  ochroną  dróg  a  także  zajęcia  pasa  drogowego  na  prawach  wyłączności  lub 
w innych celach niż wyszczególniono w tej uchwale:

a) do 20 % szerokości  jezdni  dzienną stawkę opłaty  w wysokości  –  1,00 zł  netto  za  1 m2 

powierzchni pasa drogowego + należny podatek VAT (22%) co daje 1,22 zł brutto za 1 m2 

powierzchni pasa drogowego,

b) powyżej 20 % do 50 % szerokości jezdni dzienną stawkę opłaty w wysokości  - 3,00 zł netto 
za  1 m2 powierzchni pasa drogowego + należny podatek VAT (22%) co daje 3,66 zł brutto za 
1 m2 powierzchni pasa drogowego,

c) powyżej  50%  szerokości  jezdni  lub  całej  jezdni  ustala  się  dzienną  stawkę  opłaty 
w wysokości  – 6,00 zł netto za  1 m2  powierzchni pasa drogowego + należny podatek VAT 
(22%) co daje 7,32 zł brutto za 1 m2 powierzchni pasa drogowego (przez zajęcie całej jezdni 
rozumieć należy  zajęcie  takiej  jej  szerokości,  która  uniemożliwi  prowadzenie  ruchu nawet 
w jednym kierunku). 

Stawki określone wyżej stosuje się do jezdni i chodników. Do pozostałych elementów
pasa drogowego stosuje się stawki zmniejszone o połowę.

2) opłatę roczną za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonych 
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Za niepowodujące 
utrudnień w ruchu 
urządzenia 
umieszczone  pod 
ziemią; włazy 
kanałowe, pokrywy 
studzienek; nad ziemią: 
linie napowietrzne; 
w poboczach: szafki 
telekomunikacyjne, 
gazowe, hydranty, 
słupy, itp.

jezdnia chodnik poza jezdnią 
i chodnikiem

W pasie drogowym 6,00 zł netto
7,32 zł brutto

3,00 zł netto
3,66 zł brutto

2,00 zł netto
2,44 zł brutto

Na obiekcie mostowym 50,00 zł netto
61,00 zł brutto

30,00 zł netto
36,60 zł brutto

20,00 zł netto
24,40 zł brutto



3) za  umieszczanie  w  pasie  drogowym  obiektów  budowlanych  niezwiązanych  z  potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni 
pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu, oraz za każdy dzień 1 m2    reklamy:

Lp. Rodzaj dróg
Obiekty budowlane w tym handlowo-

usługowe
Reklamy 

1. Drogi gminne 2,00 zł. netto
 2,44 zł brutto

1,00 zł. netto
  1,22 zł brutto

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr XX/140/04 Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30.04.2004r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego.


