
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/275/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina 

Murowana Goślina na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu 

drogowego. 

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

z 2013 roku poz. 594) oraz art. 40 ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2013 roku, poz. 260) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcia pasa drogowego drogi gminnej  

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

1. za prowadzenie robót w pasie drogowym (art. 40 ust. 2  pkt. 1  ustawy  

o drogach publicznych) – stawka za 1  m
2
 i 1  dzień:  

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 5,00 zł,  

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości włącznie - 7,00 zł,  

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jej szerokości - 10,00 zł, 

2. za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, 

ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych, rowach i pasach zieleni: za zajęcie 1  m
2
 i 1  dzień - 4,00 zł. 

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej 

(art. 40 ust. 2  pkt. 2  ustawy o drogach publicznych) – stawka za 1  m
2
 rzutu poziomego urządzenia za rok:  

1. na obiekcie inżynierskim (np.: most, przepust, kładka) – 200,00 zł,  

2. w pozostałych przypadkach – 30,00 zł 

§ 3. 1. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków, jakim powinny odpowiadać drogi 

i ich usytuowanie, a także mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i estetykę miasta 

i gminy zabrania się:  

a) umieszczania w pasach drogowych obiektów handlowych i usługowych będących obiektami budowlanymi,  

b) umieszczania reklam, bilbordów, plakatów i haseł, w tym wyborczych, na latarniach i słupach 

oświetleniowych oraz innych elementach znajdujących się w pasach drogowych, z zastrzeżeniem ust. 2, 

2. Zezwala się na umieszczenie w pasach drogowych reklam zawierających  

informację o gminie, powiecie, województwie lub związkach międzygminnych,  

których gmina jest uczestnikiem, w szczególności dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

w postaci planów, map, plansz, witaczy,  
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3. Za umieszczenie elementów określonych w ust. 2  ustala się następującą stawkę opłat (art. 40 ust. 2  pkt. 

3  ustawy o drogach publicznych) – stawka za 1  m
2
 powierzchni reklamy za 1  dzień – 0,10 zł, 

§ 4. Ustala się stawki opłat zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 

wymienione w § 1, 2  i 3  (art. 40 ust. 2  pkt. 4  ustawy o drogach publicznych) – stawka za 1 m
2
 zajętego pasa 

drogowego za 1  dzień:  

1. zajęcia pasa np.: koperty parkingowe przed punktami handlowymi i usługowymi, punkty handlowe 

nie będące obiektami budowlanymi, ogródki piwne itp. –1,00 zł. 

§ 5. Traci moc:  

1. uchwała Nr XV/180/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 

z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Konrad Strykowski  
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