
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/276/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy 

Krotoszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

§ 2. Ustala się następujące stawki za zajęcie 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót  

w pasie drogowym:   

1) przy zajęciu jezdni: 

a) do 50% szerokości włącznie: 5,00 zł, 

b) powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia: 8,00 zł, 

2) przy zajęciu drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych, poszczególnych elementów pasa 

drogowego): 

a) do 50% szerokości włącznie: 5,00 zł, 

b) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia: 8,00 zł. 

3) przy zajęciu chodnika, placy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i ciągów pieszo - rowerowych: 3,00 zł, 

4) przy zajęciu poboczy, rowów, pasów zieleni oraz innych nieutwardzonych elementów pasa drogowego 

i elementów zieleni w pasie drogowym: 2,00 zł, 

5) przy zajęciu chodnika, pobocza, ścieżki rowerowej, jezdni i pasa zieleni bez naruszania konstrukcji 

nawierzchni pasa drogowego (np. ustawienie rusztowania): 1,00 zł. 

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie  

1 m
2 
powierzchni pasa drogowego drogi: 

1) na obiekcie inżynierskim: 150,00 zł, 

2) poza obiektem inżynierskim: 25,00 zł, 

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania 

obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

oraz reklam: 
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1)  za 1 m
2
 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego: 2,00 zł, 

2)  za 1 m
2 
 powierzchni reklamy: 2,00 zł, 

3)  za 1 m
2 
 powierzchni reklamy świetlnej lub podświetlanej: 4,00 zł. 

2. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczanie w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) 

zawierającej wyłącznie informacje o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, map, tablic, plansz 

lub w innej formie ustawiane przez gminę, powiat lub województwo. 

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności 

w celach innych niż wymienione w § 2-4:  

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 0,50 zł, 

2) stragany niebędące obiektami budowlanymi - 3,00 zł, 

3) inne niewymienione w pkt 1-2 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności - 

4,00 zł. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/230/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 stycznia 2005 roku 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy 

Krotoszyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r., Nr 39, poz. 1145). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna. 

§ 8.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca Rady 

(-) Zofia Jamka 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3838


		2017-05-10T09:06:01+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




