Uchwała Nr 257/22
Rady Gminy Rzgów
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za
umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) Rada Gminy Rzgów
uchwala, co następuje:
§1. Uchwała określa dla dróg, których zarządcą jest Gmina Rzgów wysokość stawek
opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami 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. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.
1-3.

§2. 1. Dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 2-4 wynosi:
a) 0,50 złotych – za zajęcie 1 m2 jezdni lub chodnika,
b) 0,30 złotych – za zajęcie 1 m2 pobocza lub pasa zieleni,
c) 0,20 złotych – za zajęcie 1 m2 innego elementu pasa drogowego.
2. Dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej w celu prowadzenia
robót polegających na wykonaniu przyłączy do budynków mieszkalnych wynosi 0,15 zł.
3. Dzienna stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego wynosi:
a) 2,50 złotych – w przypadku, gdy liczba metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa
drogowego przekracza 25 % i nie przekracza 50 % szerokości jezdni,
b) 5,00 złotych – w przypadku, gdy liczba metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa
drogowego przekracza 50 % szerokości jezdni,
c) 10 złotych – w przypadku całkowitego zajęcia jezdni.

4. Dzienna stawka za zajęcie 1 m2 pasa drogowego do robót polegających na budowie
infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 0,20 zł.
§3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące
roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
1) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej– 20,00 złotych,
2) sieci światłowodowej – 5,00 złotych,
3) inne sieci i pozostałe rodzaje urządzeń – 150,00 złotych.
§4. Dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 3 przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni
reklamy wynosi 1,00 złotych.
§ 5. Dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach
wyłączności, w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3, a zwłaszcza pod parkingi
wynosi:
a) 0,30 złotych – za zajęcie 1 m2 jezdni lub chodnika,
b) 0,20 złotych – za zajęcie 1 m2 pobocza
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Rzgów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zmieniona uchwałami: uchwałą Rady
Gminy Rzgów nr 286/18 z dnia 12 października 2018 roku oraz uchwałą Rady Gminy Rzgów
nr 100/20 z dnia 14 lutego 2020 roku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych zarządca dróg gminnych
zobowiązany jest ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie
urządzeń w pasach drogowych. Z uwagi na fakt, iż obecnie obowiązująca regulacja była
zmieniana wprowadzenie niniejszej uchwały pozwoli na ułatwienie prowadzenia procedury
administracyjnej związanej z rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji na zajęcie pasa
drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.
Dodatkowo niniejszą uchwałą wprowadza się niższą stawkę za umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na poziomie 20,00 zł
rocznie za 1 m2 rzutu poziomego urządzenia niezależnie od zajmowanego elementu pasa
drogowego. Po dokonaniu porównania stawek przyjmowanych w innych jednostkach
samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogi publicznej na umieszczenie urządzenia sieci
i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, można uznać, że ww. urządzenia korzystają
z niższych stawek niż inne urządzenia. W tym zakresie gminy stosują stawkę preferencyjną.
Obecnie obowiązująca uchwała Rady Gminy Rzgów nie zawiera uszczegółowienia
i rozróżnienia stawek pod względami wyżej wymienionymi. Po analizie sytuacji na rynku usług
w zakresie wodociągów i kanalizacji zasadnym jest wprowadzenie preferencyjnej stawki dla
w/w urządzeń. Brak zmiany w tym zakresie w obecnie panującej, niekorzystnej sytuacji na
rynku może spowodować konieczność przerzucenia kosztów działalności przedsiębiorstw
działających na tym rynku na terenie gminy na odbiorców usług tj. na mieszkańców Gminy
Rzgów. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że podjęcie przedmiotowej uchwały
jest konieczne z uwagi na fakt, iż wysokość stawki ustalona na niższym poziomie pozwoli
przeciwdziałać wzrostowi cen za usługi wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Rzgów.

