
Uchwała Nr 183/XVII/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat pobieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku za zajęcie pasa

drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i

ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) prowadzenia w pasie drogowym robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r.

poz. 1954 ze zm.),

3) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

5) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione

w pkt 1-4.

§2

1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa

§ 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości

8,00 zł

4,00zł

przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości do 100 %

2. Za zajęcie 1 m2 chodników, placów w ciągach dróg, zatok parkingowych i autobusowych,

parkingów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - jezdnych oraz pasów dzielących, w celu o

którym mowa § 1 pkt 1, ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdy dzień.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 (trawniki, pobocza gruntowe)

zajętych, w celu o którym mowa § 1 pkt 1, ustala się opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa

drogowego w wysokości 1,00 zł.

4. Za zajęcie 1 m2 jezdni, chodników, placów w ciągach dróg, zatok parkingowych i autobusowych,

parkingów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - jezdnych oraz pasów dzielących, trawników i

poboczy gruntowych, w celu o którym mowa § 1 pkt 2, ustala się opłatę w wysokości 0,20 zł za

każdy dzień.

5. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa

drogowego przez 1 dzień.



§3

1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w

§ 1 pkt 2 z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się roczną opłatę w wysokości 16,00 zł za 1 m2

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia.

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych ustala się roczną opłatę w wysokości 0,10 zł za 1 m2 powierzchni pasa

drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż

1 m2 pobiera się opłatę roczną jak za 1 m2

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny

rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni w

roku umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

Do ustalania opłaty przyjmuje się 365 dni w roku.

§4

1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w

§ 1 pkt 3, ustala się opłatę za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu budowlanego lub

powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia:

1) obiektu budowlanego - 0,50 zł

2) reklamy

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 0,50 zl

b) o powierzchni powyżej 1 m2 1,00 zł

2. Za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego o powierzchni rzutu

poziomego mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1 m2.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy o powierzchni mniejszej niż 1 m2

pobiera się opłatę jak za 1 m2

§5

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4 ustala się stawkę opłaty za 1 m2

powierzchni w wysokości 1,00 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Serocku.

§7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w

Serocku z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

§8

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie

po upływie 14 dni od dnia opublikowania.



Uzasadnienie

do uchwały Nr 183/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 2019r.

Podjęcie uchwały ma na celu zmianę wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządca
drogi jest upoważniony do wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Stawki za zajęcie pasa drogowego
zgodn ie z art. 40, ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych określa Rada Gminy w
drodze uchwały. Obecnie obowiązujące stawki zostały określone w Uchwale Nr 1471XVI/2011
Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Zaproponowane nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego odnośnie infrastruktury
telekomunikacyjnej zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 25.10. 2019 r.
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