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z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez
Gminę Wadowice
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Wadowic,
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
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 ruchu drogowego
oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.
1. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł;
2) jezdni do 50% szerokości - 1,50 zł;
3) powyżej 50% szerokości - 3,00 zł;
4) chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz ciągów pieszych - 1,00 zł;
5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 - 1,00 zł;
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 3.
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w jezdni - 20 zł;
2) chodnikach, zatokach postojowych i autobusowych oraz ciągów pieszych - 20 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
—2—
Poz. 1390
—————————————————————————————————————————————————————————————

3) pozostałych elementach pasa drogowego (bez obiektów inżynierskich) - 10 zł;
4) drogowych obiektach inżynierskich - 200 zł;
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się roczną stawkę
opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia
w wysokości:
1) w jezdni -1,00 zł;
2) chodnikach, zatokach postojowych i autobusowych oraz ciągów pieszych - 0,50 zł;
3) pozostałych elementach pasa drogowego (bez obiektów inżynierskich) - 0,20 zł;
4) drogowych obiektach inżynierskich - 10,00 zł;
3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2 o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż
1 m2 , stosuję się stawki jak za zajęcie 1m2 powierzchni urządzeń.
§ 4.
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu o którym mowa w §1 pkt 3 za każdy dzień zajęcia ustala
się następujące stawki:
1) za rzut poziomy powierzchni obiektów budowlanych - 0,20 zł;
2) za rzut poziomy reklamy - 1,80 zł;
3) za rzut poziomy powierzchni reklamy w formie tzw. potykaczy - 2,50 zł;
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 3, o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż
1 m2 stosuje się stawki jak za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego lub reklamy.
§ 5.
1. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego w celu o którym mowa w §1 pkt 4 za każdy dzień zajęcia ustala się
następujące stawki:
1) za rzut poziomy ogródków gastronomicznych - 0,60 zł;
2) za rzut poziomy obwoźnych obiektów handlowych i usługowych - 3,00 zł;
3) za rzut poziomy powierzchni obiektów w których prowadzona jest okazjonalna sprzedaż - 5,00 zł.
2. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 4, o powierzchni rzutu poziomego
mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki jak za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego;
3. Stawka za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod działania finansowane, współfinansowane
lub organizowane przez Gminę Wadowice - 0,01 zł.
Powyższa stawka nie obejmuje towarzyszącej tym wydarzeniom działalności komercyjnej, które
podlegają opłacie wg stawek określonych w niniejszej uchwale.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 7. "Uchwała Nr XVII/105/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na
drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice" traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

