
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/148/2012 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w powiecie 

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

dotyczące:  

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,  

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.  

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych:  

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m
2 
powierzchni jezdni:  

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 4,00 zł  

b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł  

c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł  

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

ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1m
2 
- 3,00 zł  

3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1m
2 
- 1,00 

zł  

4) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas przekraczający 14 dni kalendarzowych stawki 

wymienione w punktach 1 i 2 ulegają obniżeniu w sposób następujący:  

a) od 15 do 28 dnia kalendarzowego o 25%  

b) od 29 do 43 dnia kalendarzowego o 50%  

c) od 44 do końca zajęcia, tylko w odniesieniu do stawek z pkt. 1 o 75%.  
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§ 3. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia 

obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

oraz reklam:  

1) za 1m
2 
rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:  

a) poza terenem zabudowanym - 1,00 zł  

b) w terenie zabudowanym - 1,00 zł  

2) za 1m
2 
rzutu poziomego innych obiektów - 1,00 zł  

3) za 1m
2 
powierzchni reklamy - 2,00 zł.  

§ 4. Przez dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §2 i §3 rozumie się również zajęcie pasa 

drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.  

§ 5. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

za zajęcie 1m
2 
powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzenia:  

1) za obszarem zabudowanym - 35,00 zł  

2) w obszarze zabudowanym - 35,00 zł  

3) na obiekcie mostowym - 150,00 zł.  

§ 6. Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 

określone w §1, §2, i §4:  

1) za zajęcie 1m
2 
powierzchni jezdni:  

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 4,00 zł  

b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 5,00 zł  

c) przy zajęciu jezdni. pow. 50% całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł  

2) za zajęcie 1m
2 

poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych 

i ciągów pieszych - 2,00 zł  

3) za zajęcie 1m
2 
pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 2,00 zł.  

§ 7. Tracą moc uchwały:  

1. Nr XIII/97/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa 

drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązanie 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.  

2. Nr XXIII/188/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/97/2003 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2003r. dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 

dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.  

3. Nr XXIV/200/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/188/2005 Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2005r. dotyczącej zmiany uchwały nr XIII/97/2003 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2003r., dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 

dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.  

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Powiatu  

(-) Zdzisław Kujawa 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3111


		0001-01-01T00:00:00+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




