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UCHWAŁA NR XVI.153.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 
446 ) i art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 460 z późn. zm.1)) 
Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót 
w pasie drogowym:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości  - 1,00 zł

2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szerokości  - 2,50 zł

3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego jej zajęcia  - 5,00 zł

4) za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek

rowerowych i pieszojezdnych  - 2,00 zł

5) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego ( pobocze, rów, itp. )  - 1,00 zł

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 
dzień.

§ 2. 1. Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
urządzenia z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) poza obszarem zabudowanym  - 10,00 zł

2) w obszarze zabudowanym  - 15,00 zł

3) na drogowym obiekcie inżynierskim  - 100,00 zł

2. 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 miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu 
budowlanego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) w obszarze zabudowanym  - 0,40 zł

2) poza obszarem zabudowanym  - 0,25 zł

§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy z tytułu umieszczenia jej w pasie 
drogowym:

1) w obszarze zabudowanym  - 1,50 zł

1) Zm. poz. 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281.

Id: 888F0B75-504C-456C-A139-B7A92C7F168A. Projekt Strona 1



2) poza obszarem zabudowanym  - 1,00 zł

§ 5. Ustala się dzienne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu zajęcia pasa drogowego na 
prawach wyłączności:

1) pod parking  - 0,25 zł

2) pod parking dla osób niepełnosprawnych  - 0,15 zł

3) pod tymczasowe stoiska handlowe i usługowe  - 1,00 zł

4) pod ogródki konsumpcyjne i inne  - 0,10 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/142/04 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała zmieniona uchwałą Nr 
XIV/190/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 lutego 2008 r. o zmianie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Miejska ustala
wysokości opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych pod instalacje lub urządzenia nie związane z
drogami. Biorąc pod uwagę rozwój sieci dróg gminnych oraz potrzeby przedsiębiorców proponuje się wprowadzić
dwie nowe opłaty :

- za zajęcie powierzchni ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszojezdnych ( min. nowo planowane ścieżki w
obrębie ulicy Opolskiej) - 2,00 zł /m2 / dziennie

- za zajęcie pasa drogowego pod ogródki konsumpcyjne - 0,10 zł/m2 / dzień

Wysokość tych opłat skalkulowana została w oparciu o dotychczas obowiązujące na terenie gminy opłaty.

Wprowadzenie nowych opłat ma na celu zabezpieczenie interesów gminy poprzez uzyskanie dodatkowych
wpływów do budżetu. Wyznaczenie atrakcyjnej stawki za zajęcie pasa pod ogródki konsumpcyjne (min. dla
kawiarni, restauracji) przyczyni się do znacznego ożywienia Rynku w Białej. Pozwoli na rozszerzenie oferty przez
lokale gastronomiczne co przedkłada się na ich rozwój.

Wprowadzenie nowej opłaty za zajęcie chodników, ścieżek rowerowych i pieszojezdnych ma na celu
dostosowanie istniejących stawek do rozwijającej się infrastruktury gminnej.

Opracował :

Henryk Adamik - Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i drogownictwa

25.05.2016 r.
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