
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 

1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVI/123/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 15 września 

2004 r. w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą 

jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg (Dz.Urz.Woj.Wiel. z 2004 r. Nr 123, poz. 3190), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

1) uchwałą nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg.  

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:  

1) § 2 uchwały nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg (Dz.Urz.Woj.Wiel. z 2008 r. Nr 102, poz. 1905), który stanowi:  

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną..”; 

2) § 3 uchwały nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg (Dz.Urz.Woj.Wiel. z 2008 r. Nr 102, poz. 1905), który stanowi:  

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

Województwa Wielkopolskiego”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej  

(-) Piotr Kiciński 
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Załącznik Nr 1 

 do Obwieszczenia   

Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

  

Uchwała Nr XVI/123/2004  

Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną  

z 15 września 2004 r.  

w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg  

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r , Nr 142 ,poz. 1591 

z późn. zm.) oraz art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.z 2000r . Nr.71 

,poz.838 z późn. zm ) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje :  

§ 1. 1.
1)

 Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m
2 
pasa drogowego dróg , których zarządcą 

jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną ,w celu prowadzenia robót w pasie drogowym :  

1) przy zajęciu jezdni:  

a) do 20 % szerokości       - 5,00 zł,  

b) powyżej 20% do 50% szerokości      - 7,00 zł,  

c) powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni    - 9,00 zł,  

2) przy zajęciu chodników ,poboczy ,ścieżek rowerowych   - 4,00 zł,  

3) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego   - 3,00 zł,  

4) przy zajęciu dróg gruntowych naturalnych ,poboczy    - 3,00 zł.  

2. Przy zajęciu pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 

1 m2 pasa drogowego  

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie prasa drogowego 

przez 1 dzień .  

§ 2. 1. Ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg których 

zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego :  

1)
2)

 na drogowym obiekcie inżynierskim (np. most , przepust, kładka itp.) – 150,00 zł.  

2) na obszarze zabudowanym :  

a) przyłącze domowe - 0,00 zł,  

b)
3)

 pozostałe - 45,00 zł,  

3) poza obszarem zabudowanym :  

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 

2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których 

zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązanez budową, przebudową,remontem,utrzymanie 

i ochroną dróg. 
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 

2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których 

zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązanez budową, przebudową,remontem,utrzymanie 

i ochroną dróg. 
3) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały Nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 

2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których 

zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązanez budową, przebudową,remontem,utrzymanie 

i ochroną dróg. 
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a) przyłącze domowe - 0,00 zł,  

b)
4)

 pozostałe - 25,00 zł.  

3. Roczne stawki opłat określone w ust. 1,2,3 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia 

w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim i są naliczane każdorazowo z początkiem roku .  

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby 

miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.  

5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 1 miesiąc , jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 miesiąc.  

6. Dla inwestycji komunalnych, których inwestorem jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną ustala się 

opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 0 zł ( zero zł ) .  

§ 3.
5)

 Ustala się dzienna stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego drogi ,której zarządcą jest Miasto i Gmina 

Grabów nad Prosną w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam :  

1) dla obiektów budowlanych – 1,00 zł/ m2 ,  

2) dla reklam - 3,00 zł/m2 .  

§ 4.
6)

 Ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach 

wyłączności(tzw.)koperty w wysokości 8 zł/m2 .  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną .  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

                                                      
4) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały Nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 

2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których 

zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązanez budową, przebudową,remontem,utrzymanie 

i ochroną dróg. 
5) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 5 uchwały Nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 

2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których 

zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązanez budową, przebudową,remontem,utrzymanie 

i ochroną dróg. 
6) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 6 uchwały Nr XIV/99/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z 24 kwietnia 

2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których 

zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązanez budową, przebudową,remontem,utrzymanie 

i ochroną dróg. 
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