
Uchwała Nr XLIII/385/2013
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w  sprawie  ustalenia  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  publicznych
położonych   w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele  niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o   samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 – ust. 6, ust. 8
i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późn zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach
administracyjnych  Miasta  Wałbrzycha  na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

§ 2

Stawki opłat  w złotych za jeden dzień zajęcia  1 m2  pasa drogowego w celu prowadzenia
robót w pasie drogowym wynoszą:

Kategoria drogi Opłata w złotych przy zajęciu
jezdni do

20%
szerokości

jezdni ponad
20%

szerokości
do 50%

szerokości

jezdni ponad
50%

szerokości
do

całkowitego
zajęcia 

chodnika, ścieżki
rowerowej, ciągu
pieszego, placów,

zatok
postojowych,

zatok
autobusowych

innych
elementów

pasa
drogowego

droga  gminna  i
droga powiatowa

3,00 6,00 8,00 2,00 1,00

droga 
wojewódzka i 
droga krajowa  

4,00 8,00 10,00 4,00 2,00



§ 3

Roczne  stawki  opłat  w  złotych  za  zajęcie  pasa  drogowego  w celu  umieszczenia  w  nim
urządzeń  infrastruktury technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub
potrzebami  ruchu  drogowego  za  1  m2  powierzchni  pasa  drogowego  zajętej  przez  rzut
poziomy urządzenia wynoszą:

Rodzaj urządzenia
umieszczonego w pasie

drogowym

Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego
droga gminna i droga powiatowa droga wojewódzka i droga krajowa  

jezdnia chodnik pozostałe
elementy

pasa
drogowego

jezdnia  chodnik pozostałe
elementy

pasa
drogowego

kanały sanitarne wraz ze
studniami rewizyjnymi

8,00 6,00 3,00 20,00 15,00 10,00

kanały  deszczowe  wraz  z
przyłączami  (nie  będące
infrastrukturą  drogową),
przyłącza  kanalizacji
sanitarnej,  wodociągi wraz
z  przyłączami,  gazociągi
wraz  z  przyłączami,
urządzenia  i  sieci
energetyczne  wraz  z
przyłączami,  urządzenia  i
sieci  telekomunikacyjne
wraz z przyłączami 

20,00 15,00 10,00 20,00 15,00 10,00

pozostałe urządzenia 25,00 20,00 15,00 25,00 20,00 15,00
na obiekcie mostowym

wszystkie urządzenia 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

§ 4

Stawki opłat  w złotych za zajęcie  pasa drogowego w celu  umieszczenia  w nim obiektów
budowlanych  niezwiązanych  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu
drogowego oraz reklam za 1 m2  powierzchni  pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy
obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy za jeden dzień zajęcia wynoszą:

Rodzaj obiektu
budowlanego, reklama

Stawka opłaty
droga gminna

i droga powiatowa
droga wojewódzka
i droga krajowa  

obiekty handlowe (kioski) 0,50 0,50
kabiny telefoniczne 1,00 2,00
części  budynków
umieszczone  w  pasie
drogowym 

0,10 0,10

boksy  śmietnikowe  trwale
związane z gruntem

1,00 2,00

pozostałe obiekty budowlane 2,00 3,00
reklamy 1,50 2,00



§ 5

Stawki opłat w złotych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach
innych niż wymienione w § 2 - § 4 za jeden dzień zajęcia wynoszą:

Rodzaj zajęcia pasa
drogowego

Stawka opłaty
droga gminna

i droga powiatowa
droga wojewódzka
i droga krajowa  

stoiska  handlowe
tymczasowe  nie  będące
obiektami budowlanymi

0,30 0,50

ogródki  przed  punktami
gastronomicznymi

0,05 0,05

ekspozycja  towarów  przed
sklepami

0,50 0,50

handel okazjonalny 10,00 10,00
pozostałe rodzaje zajęcia 2,00 2,00

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1) uchwała Nr XXI/13/04 Rady Miejskiej  Wałbrzycha z dnia  27 lutego 2004 r. w sprawie
wprowadzenia  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego dróg gminnych  położonych   w granicach
administracyjnych  Miasta  Wałbrzycha  na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg /Dz.U.W.D. Nr 68, poz. 1346/,
2)  uchwała  Nr  XXXI/109/04 Rady Miejskiej  Wałbrzycha  z dnia  28 października  2004 r.
w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXI/13/04  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha  w  sprawie
wprowadzenia  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego dróg gminnych  położonych   w granicach
administracyjnych  Miasta  Wałbrzycha  na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg /Dz.U.W.D. z 2005 r. Nr 4, poz. 127/,
3) uchwała  Nr XV/121/11 Rady Miejskiej  Wałbrzycha  z dnia  15 lipca  2011 r.  w sprawie
zmiany  uchwały  Nr  XXI/13/04  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha  z dnia  28  lutego  2004 roku,
w sprawie  wprowadzenia  opłat  za zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  położonych   
w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wałbrzycha  na  cele  niezwiązane  z  budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg /Dz.U.W.D. Nr 160, poz. 2748/. 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska


