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Uchwała nr XXI/187/04
Rady Miejskiej we Wrześni
z 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust.1, ust.2 , ust.3, ust.8, ust.9 pkt. 1 - 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§1

Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§2

1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg, o których mowa w § 1 za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych
i pieszojezdnych,

- 2,00 zł.

2) jezdni o nawierzchni twardej
- do 20% szerokości

- 2,00 zł.

- pow. 20% do 50% szerokości

- 3,00 zł.

- pow. 50% do całkowitego zajęcia

- 6,00 zł.

3) drogi o nawierzchni gruntowej i innych nieutwardzonych
elementów pasa drogowego:
- do 50% pasa drogowego

- 2,00 zł.

- powyżej 50% pasa drogowego

- 3,00 zł.

- za zajęcie innych elementów nieutwardzonych pasa drogowego
i elementów zieleni w pasie drogowym

- 1,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
3. Stawki określone w ust. 1 ulegają obniżeniu o 80% w przypadku zajmowania pasa
drogowego w związku z budową urządzeń komunalnych (wodociągu, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej) oraz na prowadzenie remontów budynków
mieszkalnych przyległych do pasa drogowego.

§3
Ustala się roczne stawki opłat:
1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m2 powierzchni
pasa drogowego drogi zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) w jezdni

- 10,00 zł.

2) poza jezdnią

-

2.

8,00 zł.

Za umieszczenie urządzenia na obiekcie mostowym za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi, zajętego przez rzut poziomy
umieszczanego urządzenia w wysokości - 64,00 zł.

3. Stawki opłat określone w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim (most).
Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do
liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
inżynierskim.
4. Stawki określone w ust. 1 i 2 ulegają obniżeniu o 75% w przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń komunalnych (wodociągu,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej).

§4

Ustala się następujące stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1. Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,60 zł.
2. Reklamy

- 0,60 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni:

Maciej Baranowski
/-/

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 8 znowelizowanej ustawy o drogach publicznych, zgodnie z
którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni.

Przy ustaleniu stawek uwzględniono, zgodnie z art.40 ust. 9 znowelizowanej ustawy o drogach publicznych:
1) kategorię drogi,
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego,
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym.

Z uwagi na rodzaj elementu zajętego pasa drogowego ustalono stawki za każdy dzień zajęcia 1 m2 :
1) chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych,
2) jezdni o nawierzchni twardej,
3) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej i innych nieutwardzonych elementów pasa
drogowego.

Ponieważ znowelizowana ustawa o drogach publicznych zniosła pojęcie „ryczałtu za utrudnienie w ruchu” nakazując jednocześnie zróżnicować
stawki opłat w zależności od % wielkości zajmowanej szerokości jezdni ustalono następujące rodzaje stawek opłat:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości,
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia.

Przy ustalaniu wymienionych stawek uwzględniono obniżkę 80% przy prowadzeniu prac związanych z budową urządzeń komunalnych wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacji deszczowej oraz prac związanych z prowadzeniem remontów budynków mieszkalnych
przyległych do pasa drogowego.

Wprowadzono nowe, niższe od dotychczasowych stawki za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, ponieważ
zgodnie ze znowelizowaną ustawą będzie to opłata roczna, a nie jak dotychczas jednorazowa.
Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej stawki roczne zostają obniżone o
75%.
Za umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
ustalono następujące rodzaje stawek:
1) dla obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2) dla reklam.
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