
UCHWAŁA NR XVI/122/20 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na 

terenie gminy Cielądz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 470, poz. 471, poz. 1087) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale NR XII/96/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Cielądz (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2020 r. poz. 452) § 3 ust. 1 pkt  1 otrzymuje brzmienie: 

"1) wzdłuż drogi - 60,00 zł;".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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Małgorzata Rosa 
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UZASADNIENIE

Uchwałą nr XII/96/19 Rady Gminy Cielądz  z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalone zostały
stawki  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj. :

1) prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) umieszczanie  w  pasie  drogowym urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4)  zajęcie  pasa drogowego na  prawach wyłączności  w celach  innych niż  wymienione

w pkt 1-3.
Niniejszą  uchwałą  roczna  stawka  opłaty  za  umieszczenie  urządzeń  infrastruktury

technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zostaje zwiększona z 30 zł do 60 zł – za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej,
zajętego przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego wzdłuż drogi. 

Maksymalna  stawka  określona  przez  ustawę  o  drogach  publicznych  dla  jednostek
samorządu terytorialnego wynosi obecnie 200 zł. 

Zaproponowane  w uchwale  zwiększenie  wysokości  stawki  opłaty  za  umieszczenie
urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanej  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub
potrzebami  ruchu  drogowego  (  pkt  2),  to  częściowa  rekompensata  za  ograniczenia  dla
zarządcy  drogi,  co  do  dalszej  swobody  dysponowania  gruntem,  w  przypadku  jej
przebudowywania.  Ponadto  zarządca  drogi  ma  obowiązek  udostępnić  teren  właścicielowi
umieszczonego urządzenia,  do celów dokonania stosownych konserwacji bądź napraw. 

Podwyższenie stawki opłaty ma też na celu ochronę pasa drogowego dróg gminnych
przed  nadmierną  lokalizacją  urządzeń  obcych,  zachęcając  do  alternatywnych  rozwiązań
podczas projektowania infrastruktury technicznej. 




