
Uchwała nr XXI/131/04 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 02 grudnia 2004 roku 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m. pasa drogowego na drogach 
gminnych na terenie gminy Zębowice. 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Nr177, poz. 1725 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 115, poz. 1203) oraz 
art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, 
poz. 838 z późn.zm.)Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się dzienne stawki opłaty za zajęcie 1m˛ powierzchni pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

1. Prowadzenie robót w pasie drogowym: 
a) za zajęcie jezdni do 20% szerokości 1,00 zł 
b) za zajęcie jezdni od 20% do 50% szerokości 1,50 zł 
c) za zajęcie jezdni powyŜej 50% szerokości 3,00 zł 
d) za zajęcie chodnika, poboczy, rowów, mijanek, placów, itp. 1,00 zł 
2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niŜ 24 godziny jest traktowany jak zajęcie 

pasa drogowego przez 1 dzień. 
 

§ 2 
 

1. Ustala się roczną stawkę opłaty za 1m ˛ 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 w wysokości 100 zł 

2. Dla urządzeń wodno-kanalizacyjnych ustala się stawkę 0,01 zł. 
 

§ 3 
 

Ustala się dzienne stawki opłaty za 1m˛ powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 
poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego 0,30 zł. 
 

§ 4 
 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m˛ powierzchni reklamy z tytułu umieszczenia jej w 
pasie drogowym 1,00 zł. 

2. Umieszczenie w pasie drogowym reklam promujących jednostki samorządu 
terytorialnego jest zwolnione z opłat. 

 
 
 



§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 


