
UCHWAŁA NR XXXIX/358/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy 
Rymanów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

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

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1- 3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem 
ust. 2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości  4,00 zł 
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości 8,00 zł 
3) przy zajęciu chodnika, ciągu pieszego, ścieżki rowerowej, zatoki postojowej i autobusowej  2,00 zł 
4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego 1,00 zł 

2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 m2 powierzchni 
pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,20 zł, za jeden 
dzień zajęcia pasa drogowego. 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę 
opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia w wysokości: 

1) dla infrastruktury telekomunikacyjnej 20,00 zł 
2) dla urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczych oraz ich 

przyłączy 
10,00 zł 

3) dla pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich przyłączy 50,00 zł 
4) na drogowym obiekcie inżynierskim innej infrastruktury niż telekomunikacyjna 150,00 zł 

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3,ustala się 
następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowalnego niezwiązanego 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

1,00 zł 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego stanowiącego elementy 
infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego 

0,20 zł 

3) reklamy 3,00 zł 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
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§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XII/136/04 Rady Miejskiej 
w Rymanowie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.03.2004 r. 
Nr 17 poz. 185) zmieniona Uchwałą Nr XXI/243/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 31 stycznia 
2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 06.02.2020 r. poz. 727). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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