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UCHWAŁA NR XIV/274/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich
na terenie województwa wielkopolskiego.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2068 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa
wielkopolskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej powstającej w ramach sieci
szerokopasmowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 ze zm.), ustala się stawki opłat zgodnie
z załącznikiem nr 5 (tabela nr 1) do niniejszej uchwały;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
przy czym w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej powstającej w ramach sieci
szerokopasmowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 ze zm.), ustala się stawki opłat zgodnie
z załącznikiem nr 5 (tabela nr 2) do niniejszej uchwały;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Traci moc Uchwała Nr XXII/326/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 31 maja 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa
wielkopolskiego zmieniona Uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIV/363/04 z 12 lipca
2004 r. oraz Nr XLI/668/05 z 28 listopada 2005 r.
2. Do postępowań w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa
w §1 uchwały, wszczętych lecz niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mają
zastosowanie stawki opłat określone w przepisach niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
(-) Małgorzata Waszak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/274/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA*
Cel zajęcia pasa drogowego:
PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM - §1 pkt 1 Uchwały
sposób
prowadzenia
robót w pasie
drogowym

prowadzenie
robót w
wykopie
otwartym

prowadzenie
robót metodą
bezwykopową:
przewiertem/
przyciskiem

zajmowany element
pasa drogowego
bez ograniczenia ruchu
(utrzymany dwukierunkowy ruch pojazdów na
drogach jednojezdniowych lub ruch na
wszystkich pasach na drogach
wielojezdniowych)
jezdnia ograniczenie ruchu do jezdni
(ruch wahadłowy na drogach jednojezdniowych
lub ruch jednym pasem na drogach
wielojezdniowych)
całkowite zamknięcie
(ruch wytyczonym i oznakowanym objazdem)
pasy dzielące, pobocza, torowiska, chodniki, place, zatoki,
ścieżki rowerowe, ciągi piesze
pozostałe elementy pasa drogowego

wszystkie elementy pasa drogowego

stawka opłaty

jednostka miary

2,50 zł

5,00 zł
7,50 zł

Opłata za każdy
dzień zajęcia 1m2
2,00 zł
powierzchni pasa
drogowego
1,00 zł

2,00 zł

oraz
roboty
napowietrzne
*z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej powstającej w ramach sieci
szerokopasmowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 ze zm.)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/274/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA*
Cel zajęcia pasa drogowego:
UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- §1 pkt 2 Uchwały
rodzaj urządzenia
napowietrzne
urządzenia liniowe

infrastruktura
podziemna

rodzaj elementu
pasa drogowego
wszystkie elementy pasa drogowego
z elementami wyniesionymi
równo z powierzchnią jezdni
jezdnia
(np. studnie)
oraz zatoki
bez elementów wyniesionych na
powierzchnię jezdni
pozostałe elementy pasa drogowego
(z wyłączeniem drogowych obiektów
inżynierskich)
na drogowym obiekcie inżynierskim
(most, przepust, kładka itp.)

stawka opłaty

jednostka miary

10,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
10,00 zł

Roczna opłata
za zajęcie 1 m2
powierzchni pasa
drogowego
zajętej przez rzut
poziomy urządzenia

100,00 zł

*z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej powstającej w ramach sieci
szerokopasmowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 ze zm.)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/274/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

OBIEKTY BUDOWLANE I REKLAMY
Cel zajęcia pasa drogowego:
UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH
Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ
REKLAM - §1 pkt 3 Uchwały
rodzaj obiektu
obiekty budowlane
(w tym obiekty handlowe, usługowe itp.)
o powierzchni reklamowej równoległej
do osi drogi
reklama
o powierzchni reklamowej innej
niż równoległa do osi drogi
informacja o gminie, powiecie lub województwie
(plany, mapy, tablice, plansze)

jednostka
miary
Opłata za każdy dzień zajęcia
1m2 powierzchni pasa
1,00 zł
drogowego zajętej przez rzut
poziomy obiektu budowlanego

stawka opłaty

1,00 zł
Opłata za każdy dzień zajęcia
2,00 zł1m2 powierzchni jednostronnej
reklamy/ informacji*
0,10 zł

*w przypadku gdy urządzenie posiada reklamę/ informację na obu powierzchniach, opłacie podlegają
obie powierzchnie
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/274/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Cel zajęcia pasa drogowego:
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI W CELACH INNYCH NIŻ
WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH 1 -3
- §1 pkt 4 Uchwały
rodzaj obiektu
stanowiska postojowe zastrzeżone
(koperty parkingowe),
punkty handlowe nie będące obiektami
budowlanymi itp.

stawka opłaty
1,00 zł

jednostka
miary
Opłata za każdy dzień
zajęcia 1m2 powierzchni
zajętego pasa drogowego
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/274/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

OBIEKTY I URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ*
Cel zajęcia pasa drogowego:
PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM - §1 pkt 1 Uchwały;
tabela nr 1
zajmowany element
pasa drogowego
wszystkie elementy pasa drogowego

stawka opłaty
0,20 zł

jednostka
miary
Opłata za każdy dzień
zajęcia 1m2 powierzchni
pasa drogowego

UMIESZCZANIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB
POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO - §1 pkt 2 Uchwały;
tabela nr 2
rodzaj elementu pasa drogowego

stawka opłaty

na drogowym obiekcie inżynierskim
(most, przepust, kładka itp.)

20,00 zł

pozostałe elementy pasa drogowego

10,00 zł

Jednostka
miary
Roczna opłata
za zajęcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego zajętej
przez rzut
poziomy urządzenia

*powstające w ramach sieci szerokopasmowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 ze zm.)

