
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 94 – 10162 – Poz. 1809, 1810

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 
1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 
173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 
poz. 1241) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 
r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 
1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, 
Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, 
Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323), po zasięgnięciu 
opinii Zarządu Powiatu Złotowskiego, Rada Gminy 
Tarnówka uchwala, co następuje:

§1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych dro-
gi o znaczeniu lokalnym położone na terenie gminy 
Tarnówka.

2. Wykaz oraz przebieg dróg, wymienionych w 
ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka

(-) Marian Muszyński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 

175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) 
oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych ((Dz.U. z 2007 r. Nr 19 
poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 
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192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 
86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Złotowskiego, Rada Gminy Tarnówka 
uchwala, co następuje: 
 
§1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym położone na terenie gminy 
Tarnówka. 
2. Wykaz oraz przebieg dróg, wymienionych w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka. 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
 
Przewodniczący 
Rady Gminy 
(-)Marian Muszyński 
 

Załącznik do uchwały 
Nr XXXII/170/2010 

Rady Gminy Tarnówka 
z dnia 19 lutego 2010 r. 

 
WYKAZ DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH 

 
Lp. Określenie położenia Przebieg drogi gminnej 
1. Miejscowość Płytnica działka Nr 65 Od drogi krajowej K-11 do mostu na rzece Gwda 
2. Miejscowość Tarnówka działka Nr 699 Od drogi powiatowej Tarnówka - Sokolna Nr 

1045P w kierunku do lasu do drogi wewnętrznej 
leśnej do m. Plecemin 
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UCHWAŁA Nr XXXII/171/2010 RADY GMINY TARNÓWKA 
z dnia 19 lutego 2010 r. 
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 40 
ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 
136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 
101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323), Rada Gminy Tarnówka uchwala, co następuje: 
 
§1. 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
2. Opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót wynosi: 
a) 2 zł – w przypadku zajęcia do 20 % szerokości jezdni, 
b) 3 zł – w przypadku zajęcia od 20 % do 50 % szerokości jezdni, 
c) 5 zł – w przypadku zajęcia powyżej 50 % szerokości jezdni, 
d) 2 zł – w przypadku zajęcia innych elementów pasa drogowego. 
3. Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi: 
a) 15 zł – za 1 m2 rzutu poziomego w pasie drogi poza obszarem zabudowanym, 
b) 20 zł – za 1 m2 rzutu poziomego w pasie drogi w terenie zabudowanym, 
c) 160 zł – za 1 m2 rzutu poziomego na obiekcie mostowym. 
4. Opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz za 1 m2 
powierzchni reklamy za każdy dzień wynosi: 
a) 0,50 zł – za zajęcie 1 m2 obiektu handlowego i usługowego poza terenem zabudowanym, 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 94 – 10163 – Poz. 1810, 1811

2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 
poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 
poz. 720, Nr 168 poz. 1323), Rada Gminy Tarnów-
ka uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zaję-
cie pasa drogowego dróg gminnych.

2. Opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogo-
wego w celu prowadzenia robót wynosi:

a) 2 zł – w przypadku zajęcia do 20 % szerokości 
jezdni,

b) 3 zł – w przypadku zajęcia od 20 % do 50 % 
szerokości jezdni,

c) 5 zł – w przypadku zajęcia powyżej 50 % sze-
rokości jezdni,

d) 2 zł – w przypadku zajęcia innych elementów 
pasa drogowego.

3. Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogo-
wym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiąza-
nej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu drogowego wynosi:

a) 15 zł – za 1 m2 rzutu poziomego w pasie drogi 
poza obszarem zabudowanym,

b) 20 zł – za 1 m2 rzutu poziomego w pasie drogi 
w terenie zabudowanym,

c) 160 zł – za 1 m2 rzutu poziomego na obiekcie 
mostowym.

4. Opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa dro-
gowego zajętego przez rzut poziomy obiektów bu-
dowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz za 1 
m2 powierzchni reklamy za każdy dzień wynosi:

a) 0,50 zł – za zajęcie 1 m2 obiektu handlowego i 
usługowego poza terenem zabudowanym,

b) 0,80 zł – za zajęcie 1 m2 obiektu handlowego i 
usługowego w terenie zabudowanym,

c) 2,00 zł – za umieszczenie powierzchni reklamy.

5. Opłata roczna za zajęcie 1 m2 w terenie i poza 
terenem zabudowanym pasa drogowego pod użytki 
rolne i zieleń ogrodową wynosi 0,50 zł.

6. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach 
wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 
1-5 wynosi 3 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa 
drogowego.

§2. 1. Roczne stawki opłat określone w §1 pkt 3 
i pkt 5 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszcze-
nia urządzenia w pasie drogowym.

2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocz-
nych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do 
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogo-
wym.

3. Opłaty, o których mowa w §1 pobiera się rów-
nież w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego a znajdujących się 
w pasie drogowym.

§3. Traci moc uchwała Nr XVIII/126/2004 Rady 
Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2004 r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy 
Tarnówka.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnówka.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka

(-) Marian Muszyński

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.), Rada Gminy Lipka uchwala, co następuje

§1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Lipka, 
zwane dalej „konsultacjami” przeprowadza się w 
celu poznania opinii mieszkańców, co do sposobu 
rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§2. W konsultacjach mają prawo brać udział oso-
by stale zamieszkujące na terenie, na którym mają 
być przeprowadzone konsultacje, posiadające czyn-

ne prawo wyborcze do Rady Gminy Lipka.

§3. Konsultacje obejmują obszar całej Gminy lub 
wyodrębnionych jednostek pomocniczych.

§4. Konsultacje zarządza:
1. Wójt Gminy Lipka:
a) w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) z własnej inicjatywy,
c) na wniosek co najmniej 20% mieszkańców 

całej Gminy lub mieszkańców terenu jednostek po-
mocniczych, jeżeli wnioskowany do konsultacji te-
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UCHWAŁA Nr XXXI/262/10 RADY GMINY LIPKA

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipka


