
 

UCHWAŁA Nr 337 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 czerwca 2016 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 2016 r., poz. 446) 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 budowlanych 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. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności dotyczące poszerzenia działek 

macierzystych ustala się stawkę opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego 
w wysokości 0,02 zł. 

3. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności dotyczące obiektów handlowych lub 
usługowych ustala się stawkę opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego 
w wysokości 0,24 zł. 

4. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1, 2 i 3 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 budowlanego 
 

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%. 
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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.  

 
§ 5. 

 
Traci moc Uchwała Nr 203 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 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 sierpnia 2016 roku i podlega opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 337 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 czerwca 2016 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 ochroną pasa drogowego i względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego 

stawki opłat zostały zróŜnicowane w zaleŜności od tego jaki wpływ ma zajęcie na   

poszczególne elementy drogi, ruch drogowy i jego bezpieczeństwo. 

Proponowane zmiany dotyczą niewielkiego zakresu dotychczasowej uchwały lecz dla 

przejrzystości jej stosowania  uchyla się ją w całości i wprowadza nową. 

Zmiany dotyczą: 

1. Ujednolicenia nazewnictwa uchwały z ustawą o drogach publicznych co 

usprawni naliczanie przyjętych stawek.  

2. Wprowadzenia nowej kategorii opłat: zajęcia pasa drogowego na prawach 

wyłączności dotyczące  poszerzenia działek macierzystych. Wprowadzenie tej 

kategorii opłat oraz jej wysokość pozwoli na usankcjonowanie czasowego 

korzystania z pasa drogowego przez mieszkańców.   

 

Ostatnia zmiana wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego była przeprowadzona w 

październiku ubiegłego roku.  

  Mając na uwadze powyŜsze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

  
Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 


