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Uchwała Nr XIV / 117 / 2004 

Rady Gminy Polska Cerekiew 
z dnia 30 czerwca 2004r.  

 
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 

na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną 
dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Polska Cerekiew. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23. poz. 220, Nr 62. poz. 
558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214. poz. 1806,  z 2003r. Nr 80. poz. 
717,  Nr 162. poz. 1568, z 2004r. Nr 102. poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8 i 9 w związku 
z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 
2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86. poz. 958, Dz. U. z 2001r. Nr 125. poz. 1371, Dz. U. z 
2002r. Nr 25. poz. 253, Nr 41. poz. 365, Nr 62. poz. 554,  Nr 74. poz. 676, Nr 89. 
poz. 804,Nr 113. poz. 984, Nr 216. poz. 1826, Dz. U. z 2003r. Nr 80.  poz. 717 i 721, 
Nr 200. poz.1953, Nr 217. poz. 2124) Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala co 
następuje: 
 
 
 

§1 
 
Ustala się dzienną stawkę za zajęcie 1m2 pasa drogowego: 
 
Element zajęcia  Stawka [zł] 
Za zajęcie jezdni 
1. Do 20 % szerokości jezdni 0,60 
2. Od 20 % do 50 % szerokości jezdni 2,00 
3. PowyŜej 50 % szerokości jezdni 4,00 
4. Za zajęcie chodnika i zatok postojowych 0,60 
5. Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze, rów itp.) 0,30 
 
 



 2

§2 
 
Ustala się roczne stawki opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez 
rzut poziomy urządzenia w związku  z  umieszczeniem urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. 
 
Element zajęcia  Stawka [zł] 
Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg 
1. poza terenem zabudowanym 15,00 
2. w terenie zabudowanym 40,00 
3. na obiekcie mostowym 160,00 
 
Dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się stawkę 25% stawki 
podstawowej 
 

§3 
 
Ustala się dzienne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez 
rzut poziomy obiektu budowlanego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
handlowych i usługowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego. 
 
Element zajęcia  Stawka [zł] 
Obiekty handlowe i usługowe 
1. teren niezabudowany 0,30 
2.  teren zabudowany 0,50 
 
 
 

§4 
 
Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w związku z 
umieszczeniem jej w pasie drogowym. 
 
Element zajęcia  Stawka [zł] 
1. poza terenem zabudowanym 1,00 
2. w terenie zabudowanym 1,00 
 
 

§5 
 
Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1m2 zajętej powierzchni pasa drogowego na 
prawach wyłączności. 
 
Element zajęcia  Stawka [zł] 
1. pod parkingi 0,01 
2. tymczasowe stoiska handlowe 1,00 
3. ogródki letnie i usług pod jednym parasolem 0,70 
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§6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§7 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Leonard Kasper 


