
1625 

UCHWAŁA Nr VI/38/11 

Rady Gminy Kruklanki 

z dnia 10 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 

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

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm.; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, 
Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 
Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) w związku z 
art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego 

w wysokości określonej załącznikiem do Uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
§ 4. Traci moc uchwała z dnia 19 maja 2004 r. 

Nr XVI/121/04. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Gąsior 

 

 
 
 

Załącznik 
do uchwały nr VI/38/11 
Rady Gminy Kruklanki 
z dnia 10 czerwca 2011 r. 

 
 

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

 
 

L.p. Rodzaj zajęcia pasa drogowego 
Stawki opłat 

w zł 

I Za zajęcie 1 m
2
 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym - za 1 dzień: 

1. Jezdnia  
2. Chodnik, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa  
3. Pobocze, zieleńce 

10,0 

II Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - opłata roczna (stawka opłaty za 1 m
2
 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia) 

100,0 

III Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych - za 1 dzień (stawka 

opłaty za 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu) 

5,00 

IV Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam - za 1 dzień (stawka opłaty za 1 m

2
 

powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym): Reklama umieszczona na okres do 3 miesięcy 
5,0 

Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam - za 1 dzień (stawka opłaty za 1 m

2
 

powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym): Reklama umieszczona na okres powyżej 3 miesięcy 
2,50 

V Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celach innych niż wymienione w poz. I - IV, za 1 dzień:  

1. Ogródki gastronomiczne  
2. Punkty handlowe i usługowe (sezonowe)  
3. Ogrodzenia 

2,0 

 
Uwaga: 
1) Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 
2) Roczne stawki opłat wskazanych w tabeli obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. 

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia 
urządzeń w pasie drogowym 

3) Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m
2
 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 

obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m
2
 jest traktowane jako 1 m

2
 pasa drogowego. 

 
 


