
Uchwała nr XLVIII/287/09
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, 
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Na podstawie  art.  18  ust.  2,  pkt  8  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r  .  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 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2007r Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje:

§ 1
Ustala  się  następujące  stawki  opłat  dziennych  za  zajęcie  pasa  drogowego  na  cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:

1)  za  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  za  zajęcie  1m2  powierzchni   jezdni 
utwardzonej:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie 3,00
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie 5,00
c) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 8,00

2)  za  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  za  zajęcie  1m2  powierzchni  jezdni 
nieutwardzonej (wyjeżdżony pas ruchu):
a) przy zajęciu pasa drogowego  z ograniczeniem 
kierunków ruchu 3,00
b) przy całkowitym zajęciu pasa drogowego
całkowite zamknięcie ruchu 8,00

3) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, 
placach, zatokach postojowych i autobusowych, 
ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych oraz działkach
wydzielonych pod drogi, nie posiadających 
wyjeżdżonego pasa ruchu (droga niewytrasowana),
 za zajęcie 1m2 3,00

4) za prowadzenie robót na pozostałych elementach 
pasa drogowego (rowy, pasy zieleni), za zajęcie 1m2 2,00

 § 2
Ustala  się  następujące  stawki  opłat  rocznych  za  umieszczenie  w  pasie  drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej 
przez rzut poziomy urządzeń:
1) na obiekcie inżynierskim
(np. Most, przepust, kładka itp.) 115,00



2) poza obiektami inżynierskimi 30,00

§ 3
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego 1,00
2) za 1m2 powierzchni reklamy 2,00
3) za 1m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie,
powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, 
map, tablic, plansz itp. 0,10

§ 4
Ustala się następującą stawkę opłat dziennych za zajęcie 1m2 pasa drogowego na 
prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3, w szczególności 
za :
1) koperty parkingowe, punkty handlowe nie będące 
obiektami budowlanymi 2,00
2) z opłat zwolnione są plakaty wyborcze

§ 5
Ustala się następującą stawkę opłat rocznych za zajęcie 1m2 pasa drogowego na 
prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3, w szczególności za:

1) inne elementy pasa drogowego, 
w tym na cele utrzymania zieleni 2,00

§ 6
W  przypadku  stawek  dziennych  zajęcie  pasa  drogowego  przez  krótszy  czas  niż  24 
godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 § 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

 § 8
Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 § 9
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały nr XXXII/248/2004 z dnia 
27 października 2004 roku oraz nr XXIV/138/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku.



UZASADNIENIE
 do Uchwały nr XLVIII/287/09 
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 października 2009 r.

Opracowanie projektu niniejszej uchwały związane jest z różnicą w pobieraniu opłaty za 
zajęcie pasa drogowego wynikającą z podziału dróg powiatowych i gminnych. Starostwo 
Powiatowe  pobiera  opłaty  dwukrotnie  wyższe  za  zajęcie  pasa  drogowego  drogi 
powiatowej leżącej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. W celu wyrównania opłat powstał 
nowy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 
dróg gminnych i  powiatowych,  które leżą w zarządzaniu Miasta i  Gminy Swarzędz.  W 
przedmiotowej uchwale stawki zostały podniesione do wysokości opłat stosowanych przez 
Starostwo Powiatowe.

Ustalając  stawki  za  zajęcie  pasa drogowego  kierowano  się  zasadą nie  wprowadzania 
różnic pomiędzy drogami gminnymi a drogami powiatowymi leżącymi na terenie Miasta i 
Gminy  Swarzędz.  Wzięto  również  pod  uwagę  określenie  takiego  poziomu opłat,  które 
umożliwią ochronę pasa drogowego.  


