
Uchwała Nr XXIV/140/05 

Rady Gminy Kiszkowo 

z dnia 31 marca 2005 r. 

 

 

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

gminnych dla których zarządcą jest Gmina Kiszkowo. 

 

 

 

 Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których 

zarządcą jest Gmina Kiszkowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak 

zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 

2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana 

jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



Załącznik do uchwały 

Rady Gminy Kiszkowo 

Nr XXIV/140/05 

z dnia 31 marca 2005 

 

 

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych  

na terenie Gminy Kiszkowo 

 

 
L.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty za 1 m2 

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 5,00 zł / dzień 

 - powyżej 50% szerokości jezdni 10,00 zł / dzień 

 b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:  

 - do 50% szerokości jezdni 2,00 zł / dzień 

 - powyżej 50% szerokości jezdni 3,00 zł / dzień 

 c) za zajęcie innego elementu pasa drogowego:  

 - za zajęcie chodnika (utwardzonego) 2,00 zł / dzień 

 - za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego 1,00 zł / dzień 

2. Opłata za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

 

 a) poza obszarem zabudowanym 15,00 zł / rok 

 b) w obszarze zabudowy 40,00 zł / rok 

3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam: 

 

 a) do 2 m2 1,00 zł / dzień 

 b) powyżej 2 m2 0,70 zł / dzień 

4. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w 

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

0,50 zł / dzień 

 


