
 

 

UCHWAŁA NR XIII/138/2012 

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Gmina Choroszcz  

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 

poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138  

poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21,  

poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 i z 2012r. poz. 567) w związku 

z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 

poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100 i poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 

poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159 poz. 945, Nr 222 poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i poz. 965) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2 

pasa drogowego dla dróg publicznych, 

których zarządcą jest Gmina Choroszcz na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg:  

1) za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:  

Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego Wysokość opłaty 

DROGI UTWARDZONE  

Elementy pasa drogowego poza jezdnią  3,00 zł/m
2 
za 1 dzień  

Zajęcie jezdni od 1% do 50%  5,00 zł/m
2 
za 1 dzień  

Zajęcie jezdni od 51% do 100%  10,00 zł/m
2 
za 1 dzień  

DROGI NIEUTWARDZONE  

Każdy element pasa drogowego  5,00 zł/m
2 
za 1 dzień  

2) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:  
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Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego / rodzaj umieszczonego urządzenia Wysokość 

opłaty 

DROGI UTWARDZONE  

Jezdnia i poza jezdnią / sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć cieplna oraz przyłącza do w/w  0,05 zł/m
2  

za 1 rok  

Jezdnia i poza jezdnią / sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna oraz przyłącza do w/w 

oraz inne niewymienione urządzenia infrastruktury technicznej  

30,00 zł/m
2  

za 1 rok  

DROGI NIEUTWARDZONE  

Każdy element pasa drogowego / sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć cieplna oraz przyłącza do 

w/w  

0,05 zł/m
2  

za 1 rok  

Każdy element pasa drogowego / sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna oraz 

przyłącza do w/w oraz inne niewymienione urządzenia infrastruktury technicznej  

30,00 zł/m
2  

za 1 rok  

DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE  

Obiekt mostowy, tunel, przepust, konstrukcja oporowa / sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć 

cieplna oraz przyłącza do w/w  

0,05 zł/m
2  

za 1 rok  

Obiekt mostowy, tunel, przepust, konstrukcja oporowa / sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć 

telekomunikacyjna oraz przyłącza do w/w oraz inne niewymienione urządzenia infrastruktury 

technicznej  

180,00 zł/m
2  

za 1 rok  

3) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – 2,00 zł/m
2 
za 1 dzień.  

4) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3:  

  

Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego Wysokość opłaty 

DROGI UTWARDZONE  

Wszystkie elementy pasa drogowego poza jezdnią  3,00 zł/m
2 
za 1 dzień  

Zajęcie jezdni od 1% do 50%  5,00 zł/m
2 
za 1 dzień  

Zajęcie jezdni od 51% do 100%  10,00 zł/m
2 
za 1 dzień  

DROGI NIEUTWARDZONE  

Wszystkie elementy pasa drogowego  5,00 zł/m
2 
za 1 dzień  

§ 2. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 2 podlegają corocznej waloryzacji według prognozowanego 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem zamieszczonego w ustawie 

budżetowej na rok, za który ma być wniesiona opłata, a w razie jej nie wejścia w życie do dnia 15 stycznia 

danego roku – w projekcie ustawy budżetowej uchwalonej przez Radę Ministrów z zastrzeżeniem, że nie mogą 

przekroczyć stawek maksymalnych określonych w ustawie o drogach publicznych  

2. Podmiot zobowiązany do wnoszenia opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2 sam oblicza wysokość opłaty  

za dany rok i uiszcza bez odrębnego wezwania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/122/08 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy 

Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 117, poz. 1225).  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego z tym, że przepis § 2 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy 

Piotr Paweł Dojlida 
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