
 

 

UCHWAŁA NR IX/71/15 

RADY GMINY DAMASŁAWEK 

z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie  

Gminy Damasławek. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art.40 ust. 1,3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) Rada Gminy Damasławek uchwala co 

następuje: 

§ 1. Uchwała określa następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy 

Damasławek, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.: 

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się dzienne stawki opłat 

za 1m
2 
zajętej powierzchni pasa drogowego drogi gminnej: 

1)  Chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, placów i parkingów – 6,00 zł, 

2) Jezdni do 50% szerokości – 8,00 zł, 

3) Jezdni powyżej 50% szerokości – 9,00 zł, 

4) Pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł. 

2. Za zajęcie  pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w szczególności: linie 

elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia oraz linie telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne 

nie służące do odwodnienia drogi, gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, 

urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe), ustala się roczne  stawki opłat za 1 m² 

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

1)  W obszarze zabudowanym – 180,00 zł, 

2) Poza obszarem zabudowanym – 180,00 zł, 

3) Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i melioracyjnych bez względu na obszar – 

1,00 zł. 

3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Zgodnie z art. 3 pkt. 

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) obiekt 

budowlany, to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową oraz obiekt małej architektury. Do tych obiektów zalicza się m.in. kioski, pawilony 

handlowe lub usługowe, kabiny telefoniczne, schody, wiaty), ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² 

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy w wysokości 1,00 zł. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 maja 2015 r.

Poz. 3206



4. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym reklam ustala się  dzienną stawkę 

opłaty za 1 m² powierzchni reklamy w wysokości 1,00 zł. 

5. Za zajęcie pasa drogowego, na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust.2-4 (Zajęcie 

pasa drogowego na prawach wyłączności ma miejsce wówczas, gdy pas drogowy zajmowany jest m.in. poprzez 

urządzenie ogródków gastronomicznych, stragany, ekspozycje towarów, składowanie materiałów, prowadzenie 

handlu (np. stoisko tymczasowe do sprzedaży kwiatów, okularów przeciwsłonecznych, waty cukrowej, 

artykułów pamiątkowych itp.), umieszczenie urządzeń chłodniczych (np. lodówek do lodów, napojów itp.),  

zorganizowanie akcji promocyjnych, wykorzystanie części pasa drogowego na potrzeby działki przyległej) 

ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² zajętej powierzchni pasa drogowego w wysokości 1,00 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/188/06 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 września 2006 roku 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Wojciech Ollek 
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