
 

 

UCHWAŁA NR XVII/103/2016 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje: 

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

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XX/123/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 07 kwietnia 2004 roku 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Kinecki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 lutego 2016 r.
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Załącznik  do Uchwały Nr XVII/103/2016 

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

STAWKI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY 

GRODZISK WIELKOPOLSKI 

Lp

. 

Wyszczególnienie Stawka opłaty za 1 m
2 
zajętego 

pasa drogowego 

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w 

pasie drogowym 

a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej: 

- do 50% szerokości jezdni, 

- powyżej 50% szerokości jezdni. 

b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej: 

- do 50% szerokości drogi, 

- powyżej 50% szerokości drogi. 

c) za zajęcie innego elementu pasa drogowego: 

- pobocza, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, miejsca 

parkingowe, ścieżki pieszo-rowerowe, ciągi piesze, 

- pas zieleni, rowy. 

 

 

 

8,00 zł/dzień 

10,00 zł/dzień 

 

2,00 zł/dzień 

4,00 zł/dzień 

 

 

2,00 zł/dzień 

1,00 zł/dzień 

2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej
1 
: 

a) poza obszarem zabudowanym 

b) w obszarze zabudowanym 

c) na obiektach mostowych 

 

 

15,00 zł/rok 

30,00 zł/rok 

200,00 zł/rok 

3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych
1 

: 

a) obiektu handlowego lub usługowego 

b) innych obiektów 

 

 

1,00 zł/dzień 

2,00 zł/dzień 

4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam
2 
: 1,50 zł/dzień 

5. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności a) w 

innych celach niż wymienione w pkt 1,2,3. 

b) ogródki gastronomiczne 

 

0,20 zł/dzień 

0,10 zł/dzień 

1 
stawka za 1 m

1 
rzutu poziomego obiektu lub urządzenia

 

2 
stawka za 1 m

2 
powierzchni reklamy
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