
UCHWAŁA NR XV/175/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych będących w zarządzie Gminy Trzebnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068, z poźn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/171/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Trzebnica na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały, z wyłączeniem 
infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

a) jezdni do 30% szerokości – 4 zł, 

b) jezdni powyżej 30% szerokości – 6 zł, 

c) opaski, zatoki autobusowej, zatoki postojowej – 4 zł, 

d) chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszego, ciągu pieszo-jezdnego – 4 zł, 

e) pobocza, placu, pasa dzielącego, pasa zieleni – 2 zł. 

2. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały, w odniesieniu do 
infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia – 0,20 zł.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały, ustala się następujące stawki 
opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) 1 m² powierzchni przez rzut poziomy niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego obiektu budowlanego, zlokalizowanego w pasie drogowym: 

a) dla obiektu budowlanego infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł, 

b) dla pozostałych obiektów budowlanych – 2 zł; 

2) przez reklamę – 5 zł za m2 powierzchni reklamy.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy 

 
 

Marek Koliński 
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UZASADNIENIE

Treść podjętej w dniu 30 stycznia 2020 roku uchwały opracowano w oparciu o dokonaną
nowelizację ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.)
na mocy której weszły w życie nowe przepisy w zakresie maksymalnych stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej i związanym z tym nowym
brzmieniem art. 40 ust. 8 tej ustawy. Konieczność dokonania zmiany uchwały wynika z uwag
zgłaszanych przez Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody Dolnośląskiego, który zakwestionował podział na
obszar zabudowany i niezabudowany przy określaniu stawek za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz
zróżnicowanie stawek w zależności od rodzaju reklamy.
Wskazując na powyższe podjęcie uchwały jest konieczne.

Id: 820DEA02-3ED2-4234-99BC-AFDE36BC6E15. Uchwalony Strona 1




