
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 136 – 15006 – Poz. 2598

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19, poz. 
115 ze zmianami) Rada Gminy Lipno uchwala:

§1. 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zaję-
cie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu pro-
wadzenia robót w pasie drogowym, za każdy dzień 
zajęcia, przy zajęciu jezdni:

1) do 20% szerokości, w wysokości - 2,00 zło-
tych,

2) powyżej 21% do 50% szerokości, w wysoko-
ści - 5,00 złotych,

3) powyżej 51% szerokości, w wysokości - 8,00 
złotych.

2. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 1 stosu-
je się także do zajęcia odpowiednio: poboczy jezdni, 
chodników, placów, zatok autobusowych lub po-
stojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 
znajdujących się w pasie drogowym.

§2. 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za za-
jęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu 
umieszczania w pasie drogowym urządzenia infra-
struktury technicznej niezwiązanej z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowe-
go, w stosunku rocznym, 

1) poza obszarem zabudowanym, w wysokości - 
16,00 złotych,

2) w obszarze zabudowanym, w wysokości - 
32,00 złotych.

2. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 1 po-
mniejsza się o 80% jej wysokości, w przypadku 

gdy urządzenie umieszczone w pasie drogowym do-
tyczy infrastruktury technicznej związanej z siecią 
wodociągową, kanalizacją deszczową, sanitarną lub 
siecią gazową.

§3. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 
1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu umiesz-
czenia w pasie drogowym obiektu budowlanego 
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, za 
każdy dzień zajęcia przez:

1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługo-
wego w wysokości - 0,50 złotych,

2) rzut poziomy innych obiektów, w wysokości - 
1,00 złotych,

3) powierzchnię reklamy, w wysokości - 2,00 zło-
tych.

§4. Traci moc uchwała Nr XV/89/2004 Rady 
Gminy Lipno z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 
pasa drogowego drogi gminnej.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lipno.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

(-) Kazimierz Kubicki
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/262/2010 RADY GMINY LIPNO

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej


