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UCHWAŁA NR XXI/  /2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na 
drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Gniezno 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 ze 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) 
Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno, 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 technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

3 umieszczania 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. Za zajęcie 1 m2 powierzchni elementów pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt l, ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1 chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych  
oraz skarp nasypów i wykopów  4,00 zł 

2 jezdni oraz zatok postojowych i autobusowych do 50% szerokości pasa drogowego  5,00 zł 

3 powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni oraz zatok postojowych i 
autobusowych    10,00 zł 

4 za zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 
w § 1 pkt 1-3  1,00 zł 

5 
za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 związane z 
infrastrukturą telekomunikacyjną, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia, bez 
względu na rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, w wysokości  

0,20 zł 

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa trwające krócej niż 24 godziny. 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 
1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:  

1 w pasie drogowym   50,00 zł 

2 na drogowym obiekcie inżynierskim    200,00 zł 
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3 przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej   15,00 zł 

4 przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 20,00 zł 

Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok. Za niepełny rok wysokość 
rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub 
na obiekcie inżynierskim.    

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące roczne 
stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego:  

1 przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego lub innego  0,50 zł 

2 przez rzut poziomy obiektu związanego z infrastrukturą telekomunikacyjną   0,20 zł 

3 na tymczasowe stoisko handlowe  2,00 zł 

4 na wydzielone na prawach wyłączności miejsce parkingowe   0,50 zł 

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat: 

1 za 1 m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o kraju, województwie,                                        
powiecie, w szczególności planów, map terenu, plansz  0,10 zł 

2 za 1 m2 powierzchni reklamy innej niż określona w pkt 1  2,00 zł 

3 za 1 m2 powierzchni reklamy związanej z infrastrukturą telekomunikacyjną  0,20 zł 

§ 5. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno, 

2) uchwała Nr L/338/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina 
Gniezno. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) wprowadzono zmiany
w ustawie o drogach publicznych, które dotyczą maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

W myśl nowelizacji należy dostosować stawki do granic określonych w ustawie, tj. maksymalnie 0,20 zł
opłaty dziennej za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót telekomunikacyjnych oraz
maksymalnie 20,00 zł opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym 1 m2 urządzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje wprowadzone zmiany tym, że rozwój sieci
telekomunikacyjnych o coraz wyższej przepustowości jest niezbędny do korzystania z zaawansowanych usług
cyfrowych, stanowi koło zamachowe innowacji i przekłada się na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki
i poziomu życia obywateli. Dlatego tak ważne jest stworzenie lepszych warunków do inwestycji w szybkie sieci
telekomunikacyjne.

W związku z powyższym w celu dostosowania się do wytycznych z ustawy o wspieraniu usług i sieci
telekomunikacyjnych zmianie uległy pozostałe stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz
zajęcie pasa drogowego, które nie były zmienianie conajmniej od 2013 roku.

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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