
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta 

Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XLIX/631/06 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 
29 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2017 r. poz. 4294). 

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie 
Obwieszczenia Rady Miasta Kołobrzeg, które stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia....................2021 r. 

OBWIESZCZENIE NR 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG1)  

z dnia ...............2021r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych 

miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIX/631/06 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4294), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr XLV/688/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4064); 

2) uchwałą Nr XVII/256/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 383); 

3) uchwałą Nr XXV/354/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3483); 

4) uchwałą Nr XXXIV/482/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 1601). 
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały 

nie obejmuje: 
1) § 2 i 3 uchwały Nr XLV/688/2018 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które stanowią: 
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”; 
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2) § 2 i 3 uchwały Nr XVII/256/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które stanowią: 
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”; 
3) § 2 i 3 uchwały Nr XXV/354/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które stanowią: 
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”; 
4) § 2 i 3 uchwały Nr XXXIV/482/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które stanowią: 
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”.
 

1) Niniejsze obwieszczenie jest złącznikiem do uchwały Nr ……………… Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 
……………… Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 
………………. 
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Załącznik do obwieszczenia 
Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia .................... 
Uchwała Nr XLIX/631/06 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 29 marca 2006 r. 

 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 

w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

 
(Tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021r. poz. 54) 
Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach 
administracyjnych miasta Kołobrzeg, dokonanego na podstawie zezwolenia zarządcy 
drogi, w drodze decyzji administracyjnej. 
§ 2. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
1) jezdni do 50% szerokości – 5,00 zł; 
2) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia – 8,00 zł. 
2. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, ścieżek 
rowerowych, ciągów pieszych, zatok postojowych i autobusowych. 
3. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat 
za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego w wysokości – 2,00 zł. 
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1-3 pobiera się również za niewymagające zezwolenia 
zajęcia pasa drogowego w razie awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia rusztowania związanego 
z prowadzonym remontem budynku, ustala się stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa 
drogowego w wysokości – 1,00 zł. 
6.1) Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala 
się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości – 0,20 zł. 
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, ustala się z zastrzeżeniem ust. 2 następujące roczne 
stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 
1) w jezdni – 100,00 zł; 
2) w chodniku i pozostałych elementach pasa drogowego – 50,00 zł; 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł. 
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1a.2) Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, ustala się stawkę opłaty za każdy rok umieszczenia 
urządzenia za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia – 20,00 zł. 
2. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych 
i ciepłowniczych stosuje się stawki opłat w wysokości 10% stawek określonych w ust.1. 
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
4.3) uchylony 
§ 4. 4)Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa 
drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego: 
1) handlowego lub usługowego o powierzchni: 
a) do 20 m² – 1,30 zł, 
b) powyżej 20 m² za każdy kolejny m² – 0,70 zł; 
2) schody – 0,30 zł; 
3) telekomunikacyjnego – 0,20 zł; 
4) docieplenia budynków – 0,10 zł; 
5) pomniki, obeliski, fontanny, instalacje artystyczne – 0,01 zł; 
6) inne obiekty – 1,50 zł. 
§ 5.5) Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym 
reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni reklamy: 
1) umieszczonej na słupach oświetlenia ulicznego oraz słupach systemu informacji 
lokalnej – 3,00 zł; 
2) mocowanej do elewacji budynku na wysięgnikach – 1,25zł; 
3) przenośne tablice reklamowe – 6,00 zł; 
4) „banery” – 4,00 zł; 
5) przeznaczonej na cele informacyjne i promujące miasto Kołobrzeg oraz informujące 
o akcjach charytatywnych – 0,01 zł; 
6) niewymienione w pkt 2-5 – 2,00 zł. 
§ 6.6)7) Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celach innych niż wymienione w § 2-5 
na prawach wyłączności, ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa 
drogowego zajętego: 
1) pod zieleń (trawniki, zieleń niska) – 0,01 zł; 
2) pod wydzielone miejsca postojowe (koperty) – 0,50 zł; 
3) pod wydzielone miejsca postojowe (koperty) dla pojazdów oznaczonych kartą 
parkingową, kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej 
– 0,01 zł; 
4) pod ekspozycje towarów – 2,00 zł; 
5) na sezonowe stoiska handlowe i sprzedaż okazjonalną – 10,00 zł; 
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6) ogródki sezonowe – 1,70 zł; 
6a) na organizację festynów lub jarmarków – 0,10 zł; 
7) na inne cele niewymienione w pkt 1-6a – 1,00 zł. 
§ 7.8) skreślony 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 9. Traci moc uchwała Nr XLV/588/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 
2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
Nr  112, poz. 2415). 
§ 10. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
1) § 2 ust. 6 wprowadzony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVII/256/19  Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 

18 grudnia 2019 r. 
2) § 3 ust. 1a wprowadzony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XVII/256/19  Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 

18 grudnia 2019 r. 
3) § 3 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/256/19  Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 

18 grudnia 2019 r. 
4) § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały Nr XVII/256/19  Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 

2019 r. 
5) § 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały Nr XVII/256/19  Rady Miasta Kołobrzeg  z dnia 18 grudnia 

2019 r. 
6) § 6 zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXV/354/20  Rady Miasta Kołobrzeg  z dnia 6 lipca 2020 r. 
7) § 6 zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXXIV/482/21  Rady Miasta Kołobrzeg  z dnia 30 marca 2021 r. 
8) § 7 skreślony przez § 1 uchwały Nr XLV/688/18  Rady Miasta Kołobrzeg  z dnia 20 sierpnia 2018 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), tekst
jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany, organ właściwy do wydania aktu
normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku
urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Mając na uwadze powyższe, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego Uchwały
Nr XLIX/631/06 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych
miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg.
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