
 

 

UCHWAŁA NR L/270/2014 

RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA 

z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie 

w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i reklam 

na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) 

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

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wewnętrznych, dla których właścicielem jest Gmina 

Krzywiń: 

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

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

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

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

2) za prowadzenie robót w poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych, autobusowych, ścieżkach 

rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1 m
2
  - 5,00 zł 

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

4,00 zł 

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 

obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

oraz reklam na drogach wewnętrznych, dla , których właścicielem jest Gmina Krzywiń: 

1) za 1 m
2 
rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 3,00 zł 

2) za 1 m
2 
rzutu poziomego innych obiektów - 4,00 zł 

3) za 1 m
2 
powierzchni reklamy - 3,00 zł  Przez jeden dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w §1 i §2 

rozumie się również zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny. 

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym dróg wewnętrznych , 

dla których właścicielem jest Gmina Krzywiń, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m
2 

powierzchni pasa drogowego drogi 

zajętej przez rzut poziomy urządzeń: 

1) poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł 

2) w obszarze zabudowanym  - 30,00 zł 

3) na obiekcie mostowym - 200,00 zł 
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§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, dla których 

właścicielem jest Gmina Krzywiń, na prawach wyłączności w celach innych niż 

określone w § l, § 2 i § 3: 

l) za zajęcie 1 m
2 
powierzchni jezdni: 

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

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

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

2) za zajęcie 1 m
2 

poboczy, chodników placów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych

  - 5,00 zł 

3) za zajęcie 1 m
2 
pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 4,00 zł 

§ 5. Warunki zajęcia pasa drogowego i terminy uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

wewnętrznych oraz za umieszczenie urządzeń zostaną określone we wniosku. 

§ 6. Wyraża się zgodę na odstąpienie od opłat w przypadku inwestycji celu publicznego. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń. 

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 
 Przewodnicząca Rady  

(-) Joanna Ziętkiewicz  
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