Uchwała nr XVII/245/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 11.04.2008 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Dębicy, zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane
z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. Prowadzenia prac 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 niŜ
wymienione w pkt. 1 – 3.
§2
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych utwardzonych, o którym mowa w
§ 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2
powierzchni:
a) chodników, poboczy, placów, ścieŜek rowerowych, ciągów pieszych
i pieszojezdnych, opasek odbojowych pasów dzielących, zatok
postojowych, pasów zieleni i innych
2,00 zł
b) jezdni do 20 % szerokości
3,00 zł
c) jezdni powyŜej 20 % do 50 % szerokości
4,00 zł
d) jezdni powyŜej 50 % do całkowitego zamknięcia
8,00 zł
2
2. Za zajęcie 1 m powierzchni dróg gminnych – gruntowych nieutwardzonych,
o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy
dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
a) jezdni do 20 % szerokości
1,50 zł
b) jezdni powyŜej 20 % do 50 % szerokości
2,00 zł
c) jezdni powyŜej 50 % do całkowitego jej zamknięcia
4,00 zł
2
3. Za zajęcie 1 m powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4
w związku z prowadzonymi inwestycjami przez Gminę Miasta Dębica ustala
się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
a) chodników, poboczy, placów, ścieŜek rowerowych, ciągów pieszych
i pieszojezdnych, pasów zieleni i innych
0,01 zł

b) jezdni do 20 % szerokości, opasek odbojowych, pasów dzielących,
zatok postojowych
0,01 zł
c) jezdni powyŜej 20 % do 50 % szerokości
0,02 zł
d) jezdni powyŜej 50 % do całkowitego jej zamknięcia
0,03 zł
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niŜ 24 godziny jest traktowany
jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§3
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się
następującą roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi
gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego lub wymienianego
urządzenia:
a) w jezdni
20,00 zł
b) poza jezdnią
10,00 zł
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 w związku
z prowadzonymi inwestycjami przez Gminę Miasta Dębica ustala się
następującą roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi
gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego lub wymienianego
urządzenia:
a) w jezdni
0,06 zł
b) poza jezdnią
0,03 zł
Wymienione w pkt. 2 opłaty obowiązują do momentu przekazania inwestycji
docelowemu uŜytkownikowi, który będzie uiszczał opłaty wg stawek
wymienionych w pkt. 1.
3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inŜynierskim ustala się
roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – w wysokości
120,00 zł

§4
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się
następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego,
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego
0,40 zł
2) reklamy z zastrzeŜeniem pkt. 3 i 4
a) jednostronne
2,00 zł
b) dwustronne za kaŜdą stronę
1,50 zł
3) reklamy o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 – jednostronnie, 2 m2 –
dwustronnie umieszczonej w polu widzenia uŜytkowników drogi nad lub
na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej
a) jednostronne
0,80 zł
b) dwustronne za kaŜdą stronę
0,60 zł
4) reklamy zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie,
w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp.

a) jednostronne
0,10 zł
b) dwustronne za kaŜdą stronę
0,06 zł
2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawki opłat określonych w ust. 1
pkt. 2, 3 podwyŜsza się o 100 %.
§5
1. Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. Traci moc Uchwała nr XV/213/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 kwietnia
2004 r., z datą wejścia w Ŝycie niniejszej Uchwały.
4. Decyzje i orzeczenia wydane na podstawie uprzednio obowiązującej Uchwały
nr XV/213/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 kwietnia 2004 r., których
termin wykonania jeszcze nie upłynął, pozostają w mocy.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

