
 

 

UCHWAŁA NR XX/55/2012 

RADY GMINY ZIELONKI 

z dnia 18 października 2012 r. 

w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych Gminy 
Zielonki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

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

(tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z poźn. zmianami) oraz art. 40 ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia  

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 z poźn. zmianami) Rada Gminy 

Zielonki uchwala, co następuje:  

§ 1. Niniejsza uchwała określa stawki opłat dla dróg gminnych publicznych za:  

1) zajęcie pasa drogowego w  celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg gminnych;  

2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;  

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.  

§ 2. Za zajęcie pasa drogowego, w celach, o których mowa §1 ustala się następujące stawki opłat:  

1) jezdnia do 50 % szerokości - 5,00 zł/m
2 
/dzień;  

2) jezdnia powyżej 50 % szerokości - 6,00 zł/m
2 
/dzień;  

3) dla urządzeń infrastruktury technicznej:   

Lp.  Lokalizacja urządzenia w pasie drogi gminnej  
Stawka 

(zł/m2
 /rok) 

1   prostopadle do osi drogi gminnej   12,00  

2   
w sposób mieszany (prostopadle i równolegle) lub równolegle do osi drogi 

gminnej   
15,00  

3  drogowy obiekt inżynierski  100,00  

4) dla obiektów budowlanych, handlowych, usługowych - 0,15 zł/m
2 
/dzień;   

5) dla reklam komercyjnych - 0,70 zł/m
2 
/dzień;   

6) dla reklam umieszczonych na wiatach przystankowych - 0,25 zł/m
2 
/dzień;   

7) dla tablic z informacjami o gminie, powiecie, województwie - 0,15 zł/m
2 
/dzień;  
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8) na prawach wyłączności dla celów innych niż wymienione - 5,00 zł/m
2 
/dzień.  

§ 3. Stawkę określoną w § 2 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych 

i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i innych nie wymienionych elementów pasa 

drogowego.  

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc Uchwała Rady Gminy Zielonki Nr XVII/21/2004 z dnia  

9 czerwca 2004 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Zielonki 

na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zielonki  

Ryszard Krawczyk 
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