
 

UCHWAŁA Nr 203 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 października 2015 roku 

 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

   
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 40 
ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 
ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Prezydenta 
Miasta Konina, 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 handlowych lub usługowych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam, 

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

                                                                        § 2.  
 
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina, 

o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia: 
 

1) chodników, poboczy, placów, ścieŜek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-
jezdnych oraz pasów dzielących: 

 
Kategoria drogi krajowa wojewódzka powiatowa gminna 

Stawka 1,58 zł 1,58 zł 0,91 zł 0,91 zł 
  

2) jezdni do 20% szerokości, zatok postojowych i autobusowych, torowisk: 
 
Kategoria drogi krajowa wojewódzka powiatowa gminna 

stawka 2,70 zł 2,70 zł 1,58 zł 1,58  zł 
 

3) jezdni pow. 20% do 50% szerokości: 
            

Kategoria drogi krajowa wojewódzka powiatowa gminna 
stawka 4,96 zł 4,96 zł 2,70 zł 2,70  zł 
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4) pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni: 
            
Kategoria drogi krajowa wojewódzka powiatowa gminna 

stawka 9,46 zł 9,46 zł 4,96 zł 4,96 zł 
 
 
2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 ustala się stawkę opłat za 

kaŜdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,67 zł. 
 

§ 3. 
 
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne 

stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 

 
                                  Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym 

W poprzek drogi 
WzdłuŜ drogi 

W jezdni Poza jezdnią 
                    24,77 zł                     11,25 zł                  6,75 zł 

 
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inŜynierskim ustala się roczną stawkę 

opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia w wysokości: 
 

Kategoria drogi krajowa wojewódzka powiatowa gminna 
stawka 200,00 zł 200,00 zł 103,54 zł 103,54 zł 

 
 

§ 4. 
 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki 
opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni: 
 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego 
 

Kategoria drogi krajowa wojewódzka powiatowa gminna 
stawka 0,79 zł 0,45 zł 0,34 zł 0,24  zł 

 
2) reklamy: 

 
Kategoria drogi krajowa wojewódzka powiatowa gminna 

stawka 2,60 zł 2,16 zł 1,84 zł 1,52  zł 
 
2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt 2 

podwyŜsza się o 50%. 
 

3. Dla reklam umieszczanych prostopadle do elewacji na budynkach w strefie A i B ochrony 
konserwatorskiej, wykonanych bez elementów świetlnych wyłącznie z metalu lub drewna, 
ustala się stawkę w kwocie 0,06 zł za kaŜdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni reklamy dla 
wszystkich kategorii dróg. Projekt reklamy musi uzyskać pozytywną opinię konserwatora 
zabytków.  
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§ 5. 
 
Traci moc Uchwała Nr 851 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2014 roku w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
  

§ 6. 
   
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 
§ 7. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
  
          Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

Wiesław Steinke 
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 203 

Rady Miasta Konina 
z dnia 28 października  2015 roku 

 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

 
  

 Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 
ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana ustalić stawki opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Konina. 

Przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego kierowano się przede 
wszystkim względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego stawki opłat zostały 
zróŜnicowane w zaleŜności od tego jaki wpływ ma zajęcie poszczególnych elementów drogi 
na ruch drogowy i jego bezpieczeństwo. 
 Ostatnia zmiana wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego była przeprowadzona 
we wrześniu ubiegłego roku. Proponowana zmiana spowodowana jest wzrostem inflacyjnym 
oraz załoŜeniami do budŜetu na rok 2016.  
Wysokość stawki: 
za zajęcie 1 m2 powierzchni chodników, poboczy placów, ścieŜek rowerowych, ciągów 
pieszych i pieszo jezdnych oraz pasów dzielących zostaje podniesiona: 
- dla dróg krajowych i wojewódzkich z 1,55 zł na 1,58 zł. 
- dla dróg powiatowych i gminnych z 0,89 zł na 0,91 zł. 

Art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych oraz względy bezpieczeństwa ruchu 
nakazują zróŜnicowanie stawek opłat w zaleŜności od procentowej wielkości zajmowanej 
szerokości jezdni, zatok postojowych i autobusowych, torowisk.  W związku z powyŜszym 
ustalone trzy rodzaje opłat: do 20%, od 20% do 50%, od 50% do 100% szerokości jezdni 
zostają podniesione: 
- do 20% dla dróg krajowych i wojewódzkich z 2,65 zł na 2,70 zł, powiatowych i gminnych 
z 1,55 zł na 1,58 zł, 
- od 20% do 50% dla dróg krajowych i wojewódzkich z 4,86 zł na 4,96 zł, powiatowych 
i gminnych z 2,65 zł na 2,70 zł, 
- od 50% do całkowitego zajęcia: dla dróg krajowych i wojewódzkich z 9,27 zł na 9,46 zł, 
powiatowych i gminnych z 4,86 zł na 4,96 zł . 

Takie zróŜnicowanie stawek wynika z uwzględnienia utrudnień w ruchu pojazdów, 
które wzrasta proporcjonalnie do zajęcia szerokości jezdni i wiąŜe się z koniecznością 
wyznaczenia objazdów oraz zmianą organizacji ruchu. 

Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego stawkę z 0,66 zł podnosi się na 
0,67 zł. 

Stawkę roczną za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami ruchu drogowego podnosi się: 
- urządzenie zlokalizowane w poprzek drogi z 24,28 zł/m2 na 24,77 zł/m2 
- urządzenie zlokalizowane wzdłuŜ drogi w jezdni z 11,03 zł/m2 na 11,25 zł/ m2 
- urządzenie zlokalizowane wzdłuŜ drogi poza jezdnią z 6,62 zł/m2 na 6,75 zł/m2 

Stawkę roczną opłat za umieszczenie urządzenia na obiekcie inŜynierskim za 1m2 
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia ustala 
się: 
- dla dróg krajowych i wojewódzkich: 200,00 zł  
- dla dróg powiatowych i gminnych zostaje podniesiona z 101,51 zł na 103,54 zł. 

Takie zróŜnicowanie stawek opłat jest podyktowane względami ochrony drogi przed 
umieszczeniem tego typu urządzeń w koronie drogi, przede wszystkim zaś w jezdni i na 
obiekcie inŜynierskim. 
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Stawka opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu budowlanego 
zostaje podniesiona: 
- dla dróg krajowych z 0,77 zł na 0,79 zł, 
- dla dróg wojewódzkich z 0,44 zł na 0,45 zł 
- dla dróg powiatowych z 0,33 zł na 0,34 zł, 
- dla dróg gminnych z 0,23 zł na 0,24 zł,  

Stawka opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym 
zostaje podniesiona: 
- dla dróg krajowych z 2,54 zł na 2,60 zł, 
- dla dróg wojewódzkich z 2,12 zł na 2,16 zł, 
- dla dróg powiatowych z 1,80 zł na 1,84 zł, 
- dla dróg gminnych z 1,48 zł na 1,52 zł. 

ZróŜnicowanie stawek opłat jest podyktowane względami bezpieczeństwa. 
Stawka opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej prostopadle do 

elewacji na budynkach w strefie A i B ochrony konserwatorskiej, wykonanej bez elementów 
świetlnych wyłącznie z metalu lub drewna zostaje podniesiona dla wszystkich kategorii dróg 
z 0,05 zł na 0,06 zł. 
 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 


