
 

 

UCHWAŁA NR LXIV/740/18 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 oraz z 2018 r., poz. 12, 138, 159 i 317), Rada Miejska w Mosinie 

uchwala, co następuje: 

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

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych: 

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

a) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości włącznie: - 2,00 zł, 

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości włącznie: - 3,00 zł, 

c) przy zajęciu powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni: - 5,00 zł, 

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

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

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

- 1,00 zł.  

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

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 

zajęcie 1 m
2
 powierzchni pasa drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń: 

1) na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.): - 150,00 zł, 

2) poza obiektami inżynierskimi: 

a) dla przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych: - 10,00 zł, 

b) dla urządzeń związanych z siecią i przyłączami światłowodowymi - 5,00 zł, 

c) w pozostałych przypadkach: - 20,00 zł. 

§ 3. 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: 

1) za 1 m
2
 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego: - 0,40 zł, 

2) za 1 m
2
 powierzchni reklamy: - 1,50 zł, 
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3) za 1 m
2 

powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, 

w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp.: - 0,10 zł.  

§ 4.  Ustala się następującą dzienną stawkę za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach 

innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3, np. punkty handlowe itp., niebędące obiektami budowlanymi, za 

zajęcie 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego: - 0,70 zł, przy czym za zajęcie powierzchni pasa drogowego 

mniejszej niż 1 m
2
 pobiera się opłatę, jak za 1 m

2
.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/250/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz Uchwała Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 30 marca 2011 r. o zmianie Uchwały nr XXX/250/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dni 30 września 

2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Wiceprzewodnicząca Rady 

(-) Maria Witkowska 
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