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§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu aleksandrowskiego w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
3) umieszczania 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 w pkt 1 do 3 (w szczególności stanowiska
handlowe ,,koperty”).
§ 2. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego w celu wymienionym w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia:
1) jezdni
a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł
b) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 6,00 zł
2) chodników, poboczy - 4,00 zł
3) pozostałych elementów pasa drogowego – 3,00 zł
2. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń
wymienionych w § 1 pkt 2
1) jezdnia - 180,00 zł
2) chodniki i pobocza - 150,00 zł
Aleksandrów 3) pozostały pas drogowy - 100,00 zł
Kujawski
4) obiekt mostowy - 180,00 zł
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2 jest
umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż 1 rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa drogi.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w celu innym niż wymienione w § 1 pkt 3
1) obiekty budowlane
a) chodniki i pobocza - 0,40 zł
b) pozostały pas drogowy - 0,40 zł
2) za 1m² powierzchni reklamy (jednostronnej)
a) obszar zabudowany - 1,00 zł
b) obszar zabudowany- centrum - 2,00 zł
§ 5. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego w celu wymienionym w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia:
1) stanowiska handlowe itp.
a) chodniki i pobocza - 0,30 zł
b) pozostały pas drogowy - 0,50 zł
2) ,,koperty” itp.
a) jezdnie - 0,50 zł
b) chodniki i pobocza - 0,50 zł
§6. W przypadku zamiaru postawienia w pasie drogi powiatowej przez inwestora instalacji zawierającej elementy promujące Powiat,
Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych może odstąpić od pobierania opłat, o których mowa w
przedmiotowej uchwale.
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§1. Ustalić wysokość stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych będących własnością Gminy w
celu:
1. prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych nie związanych z budową
utrzymaniem i ochroną dróg;
2. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
3. umieszczenie w pasie drogowym obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w
tym obiektów handlowych, usługowych i reklam;
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych będących własnością Gminy w celu
wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
a) przy zajęciu pasa drogowego do 20% szerokości - 0,60 zł,
b) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 20% do 50% szerokości - 1.50 zł,
Aleksandrów
c) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 50% szerokości - 2.50 zł.
Kujawski
2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcia pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych
będących własnością Gminy zajętego przez rzut poziomy urządzenia o którym mowa w § 1 pkt 2 w wysokości:
a) poza obszarem zabudowanym - 120 zł,
b) w obszarze zabudowanym - 140 zł,
c) na obiekcie mostowym - 150 zł.
2. Opłaty o których mowa w pkt 1 są pobierane pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku gdy urządzenie, o którym mowa w § 1
pkt 2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.
§4. Ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych będących
własnością Gminy zajętego przez rzut poziomy obiektu o którym mowa w § 1 pkt 3 w wysokości:
a) poza obszarem zabudowanym - 0,20 zł,
b) w obszarze zabudowanym - 0,30 zł,
c) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,20 zł.
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1. Opłata za zajęcie pasa drogowego – prowadzenie robót w pasie drogowym:
a)
zajęcie jezdni do 50% szerokości – 5,00 zł/m2/dzień,
b)
zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości – 8,00 zł/m2/dzień,
c)
zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych – 3,00 zł/m2/dzień,
d) zajęcie pobocza, pozostałych elementów pasa – 2,00 zł/m2/dzień.
Uwaga:
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki opłat jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzenia w pasie drogowym:
a)
w obszarze zabudowanym – 100,00 zł/m2/rok,
b)
w obszarze niezabudowanym – 100,00 zł/m2/rok.
Uwaga:
Za umieszczenie w pasie drogowym sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych stawki opłat zostają obniżone o 60 %.
Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym (wliczając dzień umieszczenia).
Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym urządzeń o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 1 m2
stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 1 m2 powierzchni pasa drogowego.
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót albo za zajęcie go na prawach wyłączności ( w
celach innych niż wymienione w § 2 i 3 uchwały) w następującej wysokości:
1) drogi o nawierzchni twardej:
a)
za zajęcie chodnika, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych – w wysokości 0,40 zł za 1m² za każdy dzień zajęcia,
b)
za zajęcie jezdni do 50% jej szerokości – w wysokości 0,60 zł za 1m² za każdy dzień zajęcia,
c)
za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości – w wysokości 1,20 zł za 1m² za każdy dzień zajęcia,
d)
za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia;
2) drogi o nawierzchni gruntowej oraz utwardzanych szlaką, żwirem i kamieniem:
a)
za zajęcie pasa drogowego do 50% jego szerokości – w wysokości 0,30 zł za 1m² za każdy dzień zajęcia,
b) za zajęcie pasa drogowego powyżej 50% jego szerokości – w wysokości 0,60 zł za 1m² za każdy dzień zajęcia.
§ 2. Ustala się stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:
1) umieszczenie obiektu budowlanego – w wysokości 0,10 zł za 1m² powierzchni pasa drogowego poza obszarem zabudowanym
zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień zajęcia;
2) umieszczenie obiektu budowlanego – w wysokości 0,20 zł za 1m² powierzchni pasa drogowego w obszarze zabudowanym zajętej
przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień zajęcia;
3) umieszczenie reklam podświetlanych w wysokości 0,90 zł za 1 m² powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia.
§ 3. Ustala się stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z
funkcjonowaniem drogi oraz reklam w następującej wysokości:
1)
za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia poza obszarem zabudowanym – 10 zł;
2)
za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia w obszarze zabudowanym, – 30 zł;
3)
za 1m² powierzchni obiektu mostowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia – 150 zł.
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszcza w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, w tym: jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i
autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, poboczy oraz zieleńców w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu do 20% szerokości pasa drogowego – 5 zł (brutto);
2) przy zajęciu od 20% do 50% szerokości pasa drogowego – 7 zł (brutto);
3) przy zajęciu od 50% do całkowitego zajęcia pasa drogowego – 10 zł (brutto).
2. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej jak 1 m² pobiera się opłatę jak za 1 m².
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego przez 1 pełny dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w szczególności przez linie energetyczne, telekomunikacyjne,
rurociągi ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m² powierzchni pasa drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
1) w jezdni 150,00 zł (brutto);
2) poza jezdnią 100,00 zł (brutto);
3) na obiekcie mostowym 100,00 zł (brutto).
2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
3. Za zajęcie pasa drogowego prze umieszczenie w nim urządzeń, o których mowa w punkcie 1, o powierzchni rzutu poziomego
mniejszej niż 1 m² stosuje się stawki opłat takie jak zajęcie przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 1 m² powierzchni pasa
drogowego.
§ 4. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat:
1) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego - 1,00 zł (brutto);
2) umieszczenie w pasie drogowym reklam, w tym również reklam świetlnych i podświetlanych – 1,00 zł (brutto);
3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych – 1,00 zł (brutto).
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§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego, dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Białe Błota, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki:
1) za zajęcie pobocza, chodnika, placu, ścieżki rowerowej oraz jezdni do 20% szerokości – 7 zł;
2) za zajęcie jezdni do 50% szerokości – 8 zł;
3) za zajęcie jezdni przekraczające 50% szerokości – 10 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego, poza wymienionymi w pkt 1-3 – 7 zł.
2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się stawkę w rocznej wysokości 40 zł/m2, za
wyjątkiem:
1) umieszczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych, dla którego to celu ustala się roczną stawkę w wysokości 0,50 zł/m2;
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), dla którego to celu ustala się roczną stawkę w wysokości 10 zł/m2.
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3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawkę w wysokości 1 zł za 1 m2 rzutu poziomego
obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, za każdy dzień zajęcia.
4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się w wysokości 10 zł za każdy dzień
zajęcia, za wyjątkiem zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprez sportowych lub kulturalnych,
dla którego ustala się stawkę w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zajęcia.
W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2016 r. Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że zgodnie z uchwałą Nr VIII/49/2015 Rady
Gminy Bobrowniki z dnia 21.09.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, stawka opłat rocznych za 1
m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń telekomunikacyjnych wynosi 20,00 zł.
§ 1. Uchwala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy
Bobrowo, w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłaty za każdy
dzień zajęcia:
1) dla jezdni i ciągów pieszo - jezdnych:
a) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 5,00 zł,
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 10,00 zł;
2) dla chodników i ścieżek rowerowych - 3,00 zł;
3) dla pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.
2. Dla dróg, które nie posiadają wyznaczonych i wybudowanych części - jezdni, chodnika, itd., ustala się stawki opłaty za zajęcie 1
m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1 pkt 1 tj.:
a) przy zajęciu do 50% szerokości drogi - 2,50 zł,
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości drogi - 5,00 zł.
§ 3.1. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o
których mowa w § 1 pkt 2:
1) poza obszarem zabudowanym - 100,00 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 150,00 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 1,00 zł;
2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 3,00 zł.
§ 5. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4 w kwocie 1,00 zł.
§ 6. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy
Boniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg , dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
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4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 metra kwadratowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia :
a) do 50 % szerokości 4 zł;
b) powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 8 zł;
c) chodników, poboczy, placów zatok postojowych, ścieżek rowerowych , dróg gruntowych 2 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny, jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
3. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 metr kwadratowy stosuje się stawki opłat takie jak zajęcie 1 metra
kwadratowego pasa drogowego.
4. Powyższe stawki opłat dotyczą również zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach, o których
mowa w paragrafie 1 pkt 4.
„§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami gminnymi lub potrzebami ruchu drogowego z wyjątkiem urządzeń wymienionych w ust. 2, ustala
się roczne stawki opłat za 1 metr kwadratowy pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego:
a) w obszarze zabudowanym 100 zł,
b) poza obszarem zabudowanym 50 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia szybkich sieci szerokopasmowych realizowanych w ramach
programu Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), roczna stawka za jeden
metr kwadratowy pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy wynosi 20 zł za 1m2 na rok.
3. Za umieszczenie urządzeń, o których mowa w ust. 1 i 2 § 3 przez okres, krótszy niż rok, opłata obliczana będzie proporcjonalnie
do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Paragraf 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio”.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami gminnymi lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 metra
kwadratowego pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu w wysokości 1 zł;
2. Za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1
metra kwadratowego powierzchni.
a) reklamy o powierzchni nie przekraczającej 1 metra kwadratowego 1 zł,
b) reklamy o powierzchni powyżej 1 metra kwadratowego 1,5 zł.
3. Do zajęć, o których mowa w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio paragraf 2 ust. 2 i 3.
Stawka opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dotycząca prowadzenia robót w pasie drogowym:
1.
chodników, poboczy i ścieżek rowerowych 5,00 zł
2.
jezdni do 50% jej szerokości, zatok autobus. i postojowych 5,00 zł
3.
jezdni powyżej 50% do 100% jej szerokości
10,00 zł
4.
pozostałych elementów pasa drogowego
3,00 zł
Stawka opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonych w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1.
poza obszarem zabudowanym
150,00 zł
2.
w obszarze zabudowanym 100,00 zł
3.
na drogowym obiekcie inżynierskim
200,00 zł
Stawka opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonych w pasie
drogowym urządzeń będących infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243, 827, 1198) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa

Urząd Gminy w
Brodnicy

ul. Zamkowa
13a

87-300

Brodnica

Urząd Miejski
w Brodnicy

ul. Kamionka
23

87-300

Brodnica

hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w
rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy:
1.
poza obszarem zabudowanym
15,00 zł
2.
w obszarze zabudowanym 10,00 zł
3.
na drogowym obiekcie inżynierskim
200,00 zł
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót albo za zajęcie go na prawach wyłączności (w
celach innych niż wymienione w § 2 i 3 uchwały) w następującej wysokości: 1) dla dróg o nawierzchni twardej: a) za zajęcie ciągu
pieszego - w wysokości 0,40 zł za 1 m2 za każdy dzień zajęcia, b) za zajęcie jezdni do 50% jej szerokości – w wysokości 0,60 zł za 1
m2 za każdy dzień zajęcia, c) za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości – w wysokości 1,20 zł za 1 m2 za każdy dzień zajęcia, d)
za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - w wysokości 0,20 zł za 1 m2 za każdy dzień zajęcia; 2) dla dróg o nawierzchni
gruntowej oraz utwardzanych szlaką i żwirem i kamieniem: a) za zajęcie pasa drogowego do 50% jego szerokości – w wysokości
0,30 zł za 1 m2 za każdy dzień zajęcia,
b) za zajęcie pasa drogowego powyżej 50% jego szerokości – w wysokości 0,60 zł za 1 m2 za każdy dzień zajęcia. § 2. Ustala się
stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu: 1) umieszczenia obiektu budowlanego – w wysokości 0,10 zł za 1 m2 powierzchni
pasa drogowego poza obszarem zabudowanym zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień zajęcia; 2)
umieszczenia obiektu budowlanego – w wysokości 0,20 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego w obszarze zabudowanym zajętej
przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień zajęcia. § 3. Ustala się stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi w następującej wysokości: 1) za 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia poza obszarem zabudowanym z zastrzeżeniem pkt 3 – 10 zł; 2)
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia w obszarze zabudowanym, z zastrzeżeniem pkt 3 – 30
zł; 3) za 1 m2 powierzchni obiektu mostowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia – 150 zł.

§2. Ustala się stawki opłaty rocznej za zajęcie 1m 2 pasa drogowego w wysokości 20,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi.

Urząd Miejski
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Urząd Gminy w
Brzoziu

Brzozie 50

87-313

Brzozie

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XIII/62/2004 z dnia 30 marca 2004 r. stawki wynoszą
1. Stawka opłaty rocznej za m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia w terenie niezabudowanym
wynosi 10,00 zł a w terenie zabudowanym 20,00 zł.

Urząd Gminy
Brzuze

Urząd Gminy
Bukowiec

Brzuze 62

ul. Dr. Fl.
Ceynowy 14

87-517

86-122

Brzuze

Bukowiec

§ 1. Na drogach gminnych ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, remontem, utrzymaniem i odnową dróg;
2) umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami, zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów – nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w
§ 1, pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 50% szerokości – 3,00 zł;
2) jezdni od 50% do całkowitego zajęcia – 5,00 zł;
3) jezdni na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,50 zł.
2. Stawka określona w ust. 1, pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych
i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego
w wysokości – 2,00 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia stawka roczna wynosi 40,00 zł a na drogowym obiekcie inżynierskim – 100 zł.
2. Przy umieszczaniu urządzeń inżynierskich i innych instalacji w pasie drogowym drogi gminnej stosuje się stawki, w wysokości
50% określonych w ust. 1.
§ 4. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1, pkt 3 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego, z wyjątkiem obiektów – wymienionych w pkt
3 – 0,50 zł;
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł;
3) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe (np. ogródki piwne) – 2,00 zł.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia za 1 m2 reklamy – 2,00 zł.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
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Urząd Gminy
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85-950

88-231

Bydgoszcz

Aktualnie obowiązująca uchwała ustaliła te stawki na poziomie 70zł/m2/rok.

Bytoń

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Bytoń na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczącą:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczanie 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 w pkt 1-3.
§ 2.
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajmowania:
1) przy zajęciu jezdni do 50 % - 4,00 zł.;
2) przy zajęciu 50 % i powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni 6,00 zł.
2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się do jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, a dla pozostałych
elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 4,00 zł.
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 w wysokości 200,00 zł.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt
3:
1) za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w wysokości 4,00
zł.:
2) za każdy dzień zajmowania 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomu innych obiektów - 2,00 zł.;
3) za każdy dzień zajmowanego pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy - 4,00 zł.
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Chełmno

Zgodnie z Uchwałą nr XV/166/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
wynoszą:
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych za każdy dzień zajęcia:
jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych do 20 % szerokości
- 5,00 zł

jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych od 20 % do 50 %
szerokości - 7,00 zł
jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych od 50 % do
całkowite go zajęcia - 10,00 zł
w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
poza obszarem zabudowanym - 75,00 zł (dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 37,50 zł)
w obszarze zabudowanym - 150,00 zł (dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 75,00 zł)
na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł (dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 100,00 zł)
Urząd Miasta
Chełmno

Dworcowa 1

86-200

Chełmno

Urząd Gminy
Chełmno

Dworcowa 1

86-200

Chełmno

Urząd Gminy w
Chełmży

ul. Wodna 2

87-140

Chełmża

Gmina Miasto Chełmno - stawka dla sieci telekomunikacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chełmna wynosi 50,00 zł/m2.
1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:
•
za zajęcie do 50% szerokości jezdni – w wysokości – 4,00 zł,
•
za zajęcie powyżej 50 % szerokości jezdni – w wysokości – 6,00 zł
2. Za pozostałe elementy zajętego pasa drogowego (pobocze, chodnik, pas zieleni) za 1 dzień zajmowanego pasa drogowego ustala
się opłatę w wysokości :
•
chodnik – 2,00 zł,
•
pobocze, pas zieleni – 1,00 zł
3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam w wysokości :
•
w przypadku obiektów handlowych i usługowych – 0,50 zł/1m2 dziennie,
•
w przypadku reklam – 1,00 zł/1m2 dziennie,
•
w pozostałych przypadkach – 0,50 zł./1m2
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Chełmża, na cele nie
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące :
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia :
1) chodnika 3,00 zł/1m2,
2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych 3,00 zł/1m2,
3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 5,00 zł/1m2,
4) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości 8,00 zł/1m2,
5) pozostałych elementów pasa drogowego 2,50 zł/1m2.
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej
stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżeniu o 50%.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :
1) w jezdni – 5,00 zł
2) poza jezdnią – 0,10 zł

Urząd Miasta
Chełmży

ul. Hallera 2

87-140

Chełmża

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich
przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia :
1) w jezdni – 2,00 zł
2) poza jezdnią – 1,00 zł
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w
wysokości 0,20 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2
powierzchni w wysokości 0,50zł.
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 100%
§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży, na cele nie związane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na cel, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy, ciągów pieszo- jezdnych - 2,00 zł;
2) jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł;
3) jezdni od 20% do 50% szerokości - 4,00 zł;
4) jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł;
5) drogi o nawierzchni gruntowej i żużlowej:
a) do 50% szerokości pasa drogowego – 2,00 zł,
b) powyżej 50% szerokości pasa drogowego – 4,00 zł;
6) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-5 – 1,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, na cel o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały, ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni
pasa drogowego drogi, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 5,00 zł;
2) inne sieci i przyłącza oraz pozostałe rodzaje urządzeń – 40,00 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4.1. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego na cel, o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały, ustala się następujące stawki opłaty za
każdy dzień zajęcia:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 1,00 zł;
2) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy
w wysokości:
a) w pasie drogowym ulic: Sikorskiego, Rynek, Chełmińskiej – 3,00 zł,
b) w pasie drogowym pozostałych ulic – 1,50 zł.
2. Stawki opłat wymienione w ust.1 pkt 2 ulegają podwyższeniu o 50% przy umieszczaniu reklam dwustronnych.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na cel, o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 powierzchni na:
1) składowanie materiałów, ustawienie rusztowań oraz urządzeń związanych z budową lub remontem budynku – 0,40 zł;
2) umieszczanie elementów budynków - 0,10 zł;
3) tymczasowe ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe – 0,30 zł;
4) ekspozycje i promocje towaru - 0,20 zł.

Urząd Gminy w
Choceniu

ul.
Sikorskiego 4

Urząd Miasta i
ul. Kaliska 2
Gminy Chodecz

87-850

87-860

Choceń

Chodecz

§ 1.1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym nie związanych z budową, remontem, ochroną dróg;
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w
tym obiektów handlowych, usługowych i reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności: w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące
stawki za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu pasa drogowego do 50% szerokości - 4,00 zł;
2) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 50% szerokości - 8,00 zł.
§ 3.1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 - 160,00 zł.
§ 4.1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 3;
1) pod obiekty handlowe i usługowe - 0,80 zł za 1 m2;
2) pod inne obiekty – 0,80 zł za 1 m2;

3) za umieszczenie reklamy - 1,50 za 1 m2.
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Chrostkowo na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 2) umieszczania
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego; 3) umieszczania 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 w
pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajmowania: 1) przy zajęciu jezdni do 50% - 4,00 zł; 2) przy zajęciu 50% jezdni i powyżej 50% do
całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł. 2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się do jezdni, chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajmowania 1 m2 pasa
drogowego w wysokości - 5,00 zł.
Urząd Gminy
Chrostkowo

Urząd Gminy
Ciechocin

Chrostkowo
99

87-602

Ciechocin 172 87-408

Chrostkowo

Ciechocin

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt
3: 1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: a)
usytuowanego poza terenem zabudowanym - 2,00 zł, b) usytuowanego w terenie zabudowanym - 3,00 zł; 2) za każdy dzień
zajmowania 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów ? 3,00 zł; 3) za każdy dzień zajmowania
pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy- 5 zł.
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg na terenie Gminy Ciechocin, których zarządcą jest Wójt Gminy
Ciechocin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz korzystania z pasa
drogowego na prawach wyłączności, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) do 50% szerokości drogi gminnej - 1,00 zł;
2) powyżej 50% szerokości drogi gminnej - 2,00 zł;
3) pozostałych elementów pasa drogowego - w szczególności chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, zatok postojowych
i autobusowych, poboczy, placów, pasów zieleni, rowów - 2,00 zł./m².

Urząd Miejski
w Ciechocinku

ul. Kopernika
19

87-720

Ciechocinek

Urząd Gminy
Wielka
Nieszawka

ul. Toruńska
12

87-165

Cierpice

§ 3. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury technicznej
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następującą roczną stawkę w
wysokości 25,00 zł.
§ 4. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia w wysokości 1,00
zł.
§ 5. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 2-§ 4 niniejszej
uchwały, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 2,00 zł.
§ 6. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich przyłączy
opłata, określona w § 3 ulega obniżeniu o 90%.
§ l Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1/ prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, ochroną dróg,
2/ umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
3/ umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
w tym obiektów handlowych, usługowych i reklam,
4/ zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2 1. Za zajęcie m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące
stawki za każdy dzień zajęcia:
1. - przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł.
2. –przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00 zł.
3. –przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.
2. Stawki określone w § 2, ust. 1. pkt 1, stosuje się także do poboczy, chodników zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m²
pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.
3. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 – 200,00 zł.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w §1 pkt 2 jest
umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa
drogowego.
§ 4 Przy zajęciu pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów wymienionych w § 1 pkt 3 w tym handlowych, usługowych i
reklam ustala się następujące dzienne stawki opłat:
1. pod obiekty handlowe i usługowe - 10,00- zł. za 1 m² powierzchni pasa drogowego;
2. pod inne obiekty - 10,00- zł. za 1 m² powierzchni pasa drogowego;
3. za reklamy - 10,00- zł. za 1 m² powierzchni reklamy.
1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Wielka Nieszawka, na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia 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 w pkt 1-3.

§ 2.1. Za zajęcie 1 m² powierzchni drogi gminnej na cele, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
a) chodnika 3,00 zł,
b) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych 4,00 zł,
c) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 6,00 zł,
d) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości 10,00 zł,
e) pozostałych elementów pasa drogowego 2,00 zł.
2. Za zajęcie 1 m² powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej
stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżeniu o 50%.
3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni w wysokości
- 1,00 zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m²
powierzchni pasa drogowego w wysokości - 10,00 zł.
5. Dla reklamy o powierzchni nieprzekraczającej 10 m², zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej w Gminie Wielka Nieszawka - 0,10 zł za m² za każdy dzień zajęcia.
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, na cel o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – w wysokości 50 zł.

Urząd Gminy
Czernikowo

ul.
Słowackiego
12

87- 640

Czernikowo

Urząd Gminy
Dąbrowa

Urząd Gminy w
Dąbrowie
Biskupiej

Kasztanowa
16

ul. Topolowa
2

88-306

88-133

Dąbrowa

Dąbrowa
Biskupia

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót za każdy dzień zajęcia w wysokości:
1) 1 zł. za zajęcie chodnika (ciągu pieszego);
2) 2 zł za zajęcie jezdni do 50% jej szerokości;
3) 5 zł za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości;
4) 1 zł za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego.
§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m² rzutu poziomego urządzenia w wysokości:
1) 30 zł za zajęcie pasa drogowego na obszarze zabudowanym;
2) 10 zł za zajęcie pasa drogowego poza obszarem zabudowanym z zastrzeżeniem ust. 2 . 2. Za umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej za 1 m² rzutu poziomego urządzenia
,roczna stawka opłaty wynosi 1 zł.
§ 3. Ustala się stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za 1 m² rzutu poziomego obiektu budowlanego ,albo powierzchni reklamy za
każdy dzień zajęcia w wysokości:
1) 2 zł. za zajęcie pasa drogowego przez obiekt budowlany na obszarze zabudowanym;
2) 1 zł. za zajęcie pasa drogowego przez obiekt budowlany poza obszarem zabudowanym;
3) 2zł za zajęcie pasa drogowego przez reklamę.
§ 4. Ustala się opłatę za zajęcie 1 m² na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1-3 za każdy dzień zajęcia w
wysokości 2 zł.

Urząd Gminy
Dąbrowa
Chełmińska

Urząd Gminy w
Dębowej Łące

ul. Bydgoska
21

ul. Dębowa
Łąka 38

86-070

87-207

Dąbrowa
Chełmińska

Dębowa
Łąka

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 5,00 zł;
2) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 10,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych.

Urząd Gminy w
Dobrczu

ul. Długa 50

86-022

Dobrcz

Urząd Gminy
Dobre

ul. Dworcowa
6

88-210

Dobre

3. W przypadku drogi nie urządzonej (nie posiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość drogi
mieszcząca się w liniach regulacyjnych drogi traktowana jest jako jezdnia.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonych w
pasie drogowym w wysokości:
1) sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 3,00 zł;
2) inne sieci i pozostałe rodzaje urządzeń 200,00 zł.
2. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń umieszczonych na
obiektach mostowych i przepustach w wysokości 60,00 zł.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym, przy czym uwzględnia się tylko te miesiące, w których nastąpiło umieszczenie urządzenia w pasie
drogowym, co najmniej 15 dni.
§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:
1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego -0,50
zł;
2) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów -0,30 zł;
3) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy -1,50 zł.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 2-4, ustala się stawki opłat za 1 m2
powierzchni pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia -3,00 zł.
1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w pasie drogowym robót niezwiązanych z budową, remontem,
utrzymaniem i ochrona dróg oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
Opłata za zajęcie 1 m2 Opłata za zajęcie 1 m2 Opłata za zajęcie 1 m2 Opłata za umieszczenie w
powierzchni pasa drogowego w powierzchni pasa drogowego w powierzchni pasa drogowego pasie drogowym urządzeń
tym
torowisk,
poboczy, tym
torowisk,
poboczy, w tym torowisk, poboczy, infrastruktury technicznej nie
chodników, placów, zatok chodników,
placów,
zatok chodników, placów, zatok związanej
z
potrzebami
postojowych, autobusowych, postojowych,
autobusowych, postojowych, autobusowych, zarządzania
drogami
lub
ścieżek rowerowych, ciągów ścieżek rowerowych, ciągów ścieżek rowerowych, ciągów potrzebami ruchu drogowego
pieszych i jezdni przy zajęcie do pieszych i jezdni przy zajęciu od pieszych i jezdni przy zajęciu
20 % powierzchni pasa ruchu
20 % do 50 % powierzchni pasa od 50 % powierzchni do
ruchu
całkowitego zamknięcia pasa
ruchu
3 zł/m2/dzień
4 zł/m2/dzień
5 zł/m2/dzień
50 zł/m2 - rocznie
2. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Opłata za powierzchnię zajęcia pasa Opłata za powierzchnię zajęcia pasa Opłata za powierzchnię zajęcia pasa
drogowego
drogowego
drogowego MIEJSCA
HANDEL
REKLAMY
ZASTRZEŻONE NA PRAWACH
WYŁĄCZNOŚCI
5 zł/m2/dzień
3 zł/m2/dzień
10 zł/m2/dzień
§ 1. Uchwała ustala wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Dobre
dla których zarządcą jest Wójt Gminy Dobre, w celu:

Urząd Miasta i
Gminy Dobrzyń ul. Szkolna 1
nad Wisłą

87-610

Dobrzyń n.
Wisłą

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłaty za
każdy dzień zajęcia:
1) dla jezdni i ciągów pieszo-jezdnych:
a) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 5,00 zł
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 10,00 zł
2) dla chodników i ścieżek rowerowych - 7,00 zł
3) dla pozostałych elementów pasa drogowego - 8,00 zł
2. Dla dróg, które nie posiadają wyznaczonych i wybudowanych części - jezdni, chodnika, itp., ustala się stawki opłaty za zajęcie 1
m² powierzchni pasa drogowego:
1) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 4,00 zł
2) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 10,00 zł
§ 3. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o
których mowa w § 1 pkt 2:
- w pasie drogowym – 150,00 zł
§ 4. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 7,00 zł
2) za 1 m² powierzchni reklamy - 5,00 zł
§ 5. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4:
1) całoroczne stoiska handlowe nie będące obiektami budowlanymi - 8,00 zł;
2) ogródki przed punktami gastronomicznymi - 8,00 zł;
3) handel okazjonalny - 10,00 zl;
4) inne - 5,00 zł.
§ 1 Określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1. Prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych
z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2. Umieszczania 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 w pkt. 1-3 (w szczególności stanowiska
handlowe, „koperty”).
§ 2 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu wymienionym
w §1 pkt. 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
- jezdni
a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 3,00 zł
b) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 4,00 zł
- chodników, poboczy - 2,00 zł
- pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł
2. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3 1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń
wymienionych w §1 pkt.2:
a) jezdnia - 60,00 zł
b) chodniki i pobocza - 50,00 zł
c) pozostały pas drogowy - 50,00 zł
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy.
W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 pkt. 2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok
opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.
§ 4 Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu wymienionym w § 1 pkt. 3:
1. Obiekty budowlane
- chodniki i pobocza - 0,20 zł
- pozostały pas drogowy - 0,20 zł
2. Za 1 m2 powierzchni reklamy (jednostronnej)
- obszar zabudowany - 1,00 zł
§ 5 Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu wymienionym w § 1 pkt. 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia:
1. Stanowiska handlowe, itp.
- chodniki i pobocza - 0,30 zł
- pozostały pas drogowy - 0,30 zł
2. „Koperty” itp.
- jezdnie - 0,30 zł
- chodniki i pobocza - 0,30 zł
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§ 1 Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w zakresie prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w wysokości:
1) 4 zł za 1 m² za 1 dzień – za zajęcie do 20% szerokości pasa drogowego
2) 6 zł za 1 m² za 1 dzień – za zajęcie od 20% do 50% szerokości pasa drogowego
3) 8 zł za 1 m² za 1 dzień – za zajęcie powyżej 50% szerokości pasa drogowego
4) 4 zł za 1 m² za 1 dzień – za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego, tj. pobocza, chodnika, pasa zieleni.
§ 2 Ustala się stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości:
1) 20 zł /m² (sieci lub przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne),
2) 100 zł /m² (sieci gazowe, energetyczne i inne).
§ 3 Ustala się stawkę opłat za umieszczenie w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 4 zł za 1 m² za 1 dzień.
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Gąsawa na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania 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 w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej oraz obiektu mostowego w celach,
o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajmowania:
1) przy zajęciu jezdni do 50% - 5,00 zł;
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2) przy zajęciu 50% jezdni i powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.
2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się do jezdni, chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się opłaty za każdy dzień zajmowanego
1 m² pasa drogowego w wysokości - 3,00 zł.
§ 3. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których
mowa w § 1 pkt 2 ustala się stawkę roczną w wysokości - 50,00 zł.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego drogi gminnej w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub
usługowego - 2,00 zł;
2) za każdy dzień zajmowania 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów
- 1,00 zł;
3) za każdy dzień zajmowania pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m² zajętego przez rzut
poziomy powierzchni reklamy - 2,00 zł.
§ 1 Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego drogi gminnej na cele:
1. Prowadzenia robót w pasie drogowym - stawka opłaty za zajęcie jezdni, ciągów pieszych i dla pozostałych elementów pasa
drogowego, bez względu na procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni – 0,10 zł,
2. Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego - 2,00 zł
3. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na cele inne niż wymienione w pkt. 1,2,3 - 10,00 zł
§ 2 1. Roczna stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego zajętego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
gminnymi lub potrzebami ruchu drogowego wynosi – 100 zł.
2. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy, w wysokości 4,00 zł.
§ 1 Określa się stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Golubiu-Dobrzyniu za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
§ 2 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości 5,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcie jezdni 8,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i
ciągów pieszych.
3. Za zajęcie elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa
drogowego w wysokości 2,00 zł.
§ 3 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa
drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 50,00 zł,
2) w obszarze zabudowanym - 60,00 zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.
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2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając
miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł,
- w terenie zabudowanym - 0,50 zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł,
3) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł/m²/dobę,
4) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperta) -0,50 zł/m²/dobę.
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:
- za 1 m² powierzchni reklamy - 2,00 zł.
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Golub-Dobrzyń, na cele
niezwiązane z budową przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 elementów pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20 % szerokości, zatok postojowych i autobusowych – 4,00 zł;
2) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości – 6,00 zł;
3) powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 9,00 zł;
4) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych,ciągów pieszych i pieszo-jezdnych – 2,50 zł;
5) drogi o nawierzchni gruntowej:
a) do 50 % szerokości pasa drogowego – 2,50 zł,
b) powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia pasa – 5,00 zł;
6) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 – 1,50 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w obszarze zabudowanym – 135,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym – 85,00 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, obejmują pełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego przez
umieszczenie w nim urządzenia.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego – 1,00zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień od 1m2
powierzchni reklamy w wysokości – 1,50 zł.
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3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych ustala się stawkę opłaty za każdy dzień od 1m2 powierzchni reklamy w wysokości – 2,00
zł.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2
powierzchni na:
1) tymczasowe ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe – 0,50 zł;
2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar – 0,30 zł;
3) wykorzystanie pod zieleń i uprawy rolne – 0,05 zł.
§ 6. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, o
powierzchni większej niż określona w zezwoleniu – zarządca drogi wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z § 2-5.
UCHWAŁA NR XLV)235)2013 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń. w załączeniu
Stawki:
1.
za zajęcie pasa jezdni powyżej 50% w celu prowadzenia robót - 3,00 zł
2.
za zajęcie pasa jezdni do 50% w celu prowadzenia robót - 1,50 zł
3.
za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót (pobocze, rowy) - 1,00 zł
4.
Roczna stawka za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi 20,00 zł a na obiekcie mostowym 200,00 zł

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Górzno w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1 - 3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3 zł,
2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 5 zł,
3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 7 zł,
2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ciągów pieszych
a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 1,50 zł.
§ 3. 1. Ustała się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, drogi gminnej zajętego przez rzut
poziomy urządzeń wymienionych w § 1 pkt. 2;
Lp.
Lokalizacja urządzeń w terenie
Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym

wzdłuż drogi
w jezdni
poza jezdnią
1.
Poza obszarem zabudowanym
40 zł
20 zł
10 zł
2.
W obszarze zabudowanym
20 zł
10 zł
6 zł
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego, zajętego
przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 180 zł,
§ 4. Za zajecie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2
powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym - 1 zł
b) w terenie zabudowanym - 1 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,15 zł,
3) reklamy:
a) informacje o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym - 2 zł,
b) umieszczonej przy obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o
wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1m2 - 1 zł.
Informacja o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do Inwestycji telekomunikacyjnych realizowanych na
drogach powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XIV/32/2016 z 14.09.2016 stawki
przedstawiają się następująco :
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym – 75,00 zł;
2) w obszarze zabudowanym – 150,00 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł.
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§ 1. Uchwała określa wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych,
zarządzanych przez Prezydenta Grudziądza, w celu:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego;
4. umieszczania w pasie drogowym reklam,

5. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3;
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące
stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1. droga krajowa:
1) jezdnia powyżej 50% szerokości - 10,00 zł;
2) jezdnia 20%-50% szerokości – 9,00 zł;
3) jezdnia poniżej 20% szerokości – 8,00 zł;
4) chodnik, ścieżka rowerowa, pas dzielący – 7,00 zł;
5) pobocze – 4,50 zł;
2. droga wojewódzka:
1) jezdnia powyżej 50% szerokości - 8,00 zł;
2) jezdnia 20%-50% szerokości – 7,00 zł;
3) jezdnia poniżej 20% szerokości – 6,50 zł;
4) chodnik, ścieżka rowerowa, pas dzielący – 6,00 zł;
5) pobocze – 4,00 zł;
3. droga powiatowa:
1) jezdnia powyżej 50% szerokości - 7,00 zł;
2) jezdnia 20%-50% szerokości – 6,00 zł;
3) jezdnia poniżej 20% szerokości – 5,50 zł;
4) chodnik, ścieżka rowerowa, pas dzielący – 5,00 zł;
5) pobocze – 3,50 zł;
4. droga gminna:
1) jezdnia powyżej 50 % szerokości - 6,00 zł;
2) jezdnia 20%-50% szerokości – 5,00 zł;
3) jezdnia poniżej 20% szerokości – 4,50 zł;
4) chodnik, ścieżka rowerowa, pas dzielący – 4,00 zł;
5) pobocze – 3,00 zł.
§ 3. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:
1. droga krajowa:
1) urządzenie umieszczone na obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;
2) urządzenie umieszczone poza obiektem inżynierskim - 100,00 zł;
2. droga wojewódzka:
1) urządzenie umieszczone na obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;
2) urządzenie umieszczone poza obiektem inżynierskim - 60,00 zł;
3. droga powiatowa:
1) urządzenie umieszczone na obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;
2) urządzenie umieszczone poza obiektem inżynierskim - 50,00 zł;
4. droga gminna:
1) urządzenie umieszczone na obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;
2) urządzenie umieszczone poza obiektem inżynierskim - 40,00 zł.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa
w § 1 pkt 3:
1. droga krajowa:
1) obiekt budowlany, handlowy i promocyjny – 2,00 zł;

2) ogródek letni – 0,50 zł;
3) kontener – 1,60 zł;
2. droga wojewódzka:
1) obiekt budowlany, handlowy i promocyjny – 1,50 zł;
2) ogródek letni – 0,40 zł;
3) kontener – 1,40 zł;
3. droga powiatowa:
1) obiekt budowlany, handlowy i promocyjny – 1,20 zł;
2) ogródek letni – 0,30 zł;
3) kontener – 1,20 zł.
4. droga gminna:
1) obiekt budowlany, handlowy i promocyjny – 1,00 zł;
2) ogródek letni – 0,20 zł;
3) kontener – 1,00 zł.
§ 5. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa
w § 1 pkt 4:
1. droga krajowa, wojewódzka i powiatowa:
1) reklama mniejsza niż 1 m2 - 2,50 zł;
2) reklama mniejsza niż 1 m2 podświetlana - 4,00 zł;
3) reklama w rozmiarze 1 m2 – 3 m2 - 3,00 zł;
4) reklama w rozmiarze 1 m2 – 3 m2 podświetlana - 4,00 zł;
5) reklama powyżej 3 m2 - 3,50 zł;
6) reklama powyżej 3 m2 podświetlana - 4,00 zł;
7) plakat wyborczy - 3,00 zł’
2. droga gminna:
1) reklama mniejsza niż 1 m2 - 1,50 zł;
2) reklama mniejsza niż 1 m2 podświetlana – 2,00 zł;
3) reklama w rozmiarze 1 m2 – 3 m2 - 2,00 zł;
4) reklama w rozmiarze 1 m2 – 3 m2 podświetlana – 2,50 zł;
5) reklama powyżej 3 m2 - 3,00 zł;
6) reklama powyżej 3 m2 podświetlana - 3,50 zł;
7) plakat wyborczy - 2,50 zł.
§ 6. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w§ 1 pkt 1-3:
1. droga krajowa:
1) jezdnia powyżej 50% szerokości - 7,00 zł;
2) jezdnia 20%-50% szerokości – 6,50 zł;
3) jezdnia poniżej 20% szerokości – 6,00 zł;
4) chodnik, ścieżka rowerowa, pas dzielący – 1,20 zł;
5) pobocze – 0,60 zł;
2. droga wojewódzka:
1) jezdnia powyżej 50% szerokości - 6,00 zł;
2) jezdnia 20%-50% szerokości – 5,60 zł;
3) jezdnia poniżej 20% szerokości – 5,00 zł;
4) chodnik, ścieżka rowerowa, pas dzielący – 1,00 zł;

5) pobocze – 0,50 zł;
3. droga powiatowa:
1) jezdnia powyżej 50% szerokości - 4,50 zł;
2) jezdnia 20%-50% szerokości – 4,40 zł;
3) jezdnia poniżej 20% szerokości – 4,00 zł;
4) chodnik, ścieżka rowerowa, pas dzielący – 0,80 zł;
5) pobocze – 0,40 zł;
4. droga gminna:
1) jezdnia powyżej 50% szerokości - 4,00 zł;
2) jezdnia 20%-50% szerokości – 3,50 zł;
3) jezdnia poniżej 20% szerokości – 3,00 zł;
4) chodnik, ścieżka rowerowa, pas dzielący – 0,50 zł;
5) pobocze – 0,20 zł.

Starostwo
Powiatowe w
Inowrocławiu

ul. Roosvelta
36/38

88-100

Inowrocław

Urząd Gminy
Inowrocław

ul. Królowej
Jadwigi 43

88-100

Inowrocław

§ 2.1. Za zajęcie 1 m² elementów pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości oraz chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych
– 1,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości – 3,00 zł;
3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 5,00 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-3 – 2,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1m² powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – 100,00 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości – 200,00 zł.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy
wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiekcie
inżynierskim.

Urząd Miasta
Inowrocławia

ul. Prezydenta
F. D.
88-100
Roosvelta 36

Inowrocław

§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m²
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego:
1) dla obiektu budowlanego położonego poza obszarem zabudowanym – 0,50 zł;
2) dla obiektu budowlanego położonego w obszarze zabudowanym – 0,50 zł.
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym 1 m² powierzchni rzutu poziomego reklamy ustala się stawkę opłaty w
wysokości- 1,00 zł.
3. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej), propagującej
bezpieczeństwo ruchu drogowego, o treści i formie określonej przez Wójta Gminy Inowrocław w porozumieniu z komendantem
Policji oraz pod warunkiem, iż treści reklamowe inne niż dotyczące bezpieczeństwa ruchu zajmują nie więcej niż 10% powierzchni
tablicy.
§ 5.1. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, o którym mowa w § 1 ust. 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia 1 m² powierzchni na:
1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe – 0,30 zł;
2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar – 0,30 zł;
3) inne elementy pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności – 0,30 zł.
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta
Inowrocławia, w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia:
1) przy zajęciu chodnika – 2,00 zł;
2) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni – 3,00 zł;
3) przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości jezdni – 4,00 zł;
4) przy zajęciu powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 6,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i
ciągów pieszych.
3. Stawki określone w ust. 1 pkt 2 - 4 stosuje się także do pieszojezdni.
4. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego
w wysokości 1,50 zł.
5. Za zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny stosuje się stawki takie jak za zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. Ustala się roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2, w wysokości:
1) 8,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz centralnego
ogrzewania, umieszczonych w poprzek pasa;
2) 5,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz centralnego
ogrzewania, umieszczonych wzdłuż pasa;
3) 20,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzeń telekomunikacyjnych, gazowych i
energetycznych, umieszczonych w poprzek pasa;
4) 12,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzeń telekomunikacyjnych, gazowych i
energetycznych, umieszczonych wzdłuż pasa.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego – 0,20 zł;
2) za 1 m² powierzchni:
a) reklamy umieszczonej na obiekcie budowlanym graniczącym z pasem drogowym, wchodzącej w przestrzeń pasa drogowego –
0,60 zł,
b) pozostałych reklam – 1,50 zł.
§ 5. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia na
cele, o których mowa w § 1 pkt 4, w wysokości 0,40 zł.
2. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia, przez usytuowanie w pasie drogowym
stoiska handlowego w okresie od 30 października do 2 listopada, w celach związanych ze sprzedażą zniczy, kwiatów itp.:
1) przy zajęciu 2 - 4 m2 pasa drogowego - 20zł;
2) przy zajęciu 5 - 6 m2 pasa drogowego - 50 zł;
3) przy zajęciu 7 - 8 m2 pasa drogowego - 70 zł;
4) przy zajęciu 9 - 10 m2 pasa drogowego - 90 zł;
5) przy zajęciu 11 - 12 m2 pasa drogowego - 100 zł.
3. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości 0,20 zł na cele związane z usytuowaniem:
1) ogródka wiedeńskiego w pasie drogowym ul. Rynek oraz ul. Królowej Jadwigi;
2) zabudowanego stoiska handlowego w celu związanym ze sprzedażą kwiatów w pasie drogowym ul. Rynek.
§ 1.
1. Ustala się dzienne stawki opiat za zajście l m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu
prowadzenia robot w pasie drogowym oraz korzystania z pasa drogowego na prawach
wyłączności:

Urząd Gminy i
Miasta Izbica
Kujawska

ul. marsz.
Piłsudskiego
32

87-865

Izbica
Kujawska

2.Zajqcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa
drogowego przez jeden dzień.
3.Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1x62 stosuje sic stawki opłat takie jak za
zajqcielm2 pasa drogowego.
4.Za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł/m2
Za awarię uznaje się zajęcie pasa drogowego przez okres nie dłuższy niż 8 godzin. Usuwanie awarii
przez czas dłuższy niż 8 godzin spowoduje naliczenie opat wg. stawek podstawowych za cały czas
zajęcia pasa drogowego
§ 2.
1 .Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie lm2 powierzchni pasa drogowego w związku z
umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania

drogami lub potrzebami mchu drogowego.

§ 3.
1 .Ustala się dzienne stawki opiat za 1 m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytu1u
umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego om reklam.

Urząd Miasta i
Gminy
Jabłonowo
Pomorskie

ul. Główna 28

87-330

Jabłonowo
Pomorskie

Urząd Miejski
w Janikowie

ul.
Przemysłowa
6

88-160

Janikowo

88-430

§ 1. Ustala się wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na cele niezwiązane z ich budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną:
Janowiec
1. Za zajęcie pasa drogowego:
Wielkopolski
a) chodnika, ścieżki rowerowej, placów i ciągów pieszych - 0,40 zł/ m² / dzień
b) trawnika i pobocza nieutwardzonego – 0,40 zł/ m² / dzień

Urząd Miejski
w Janowcu
Wielkopolskim

Gnieźnieńska
3

Urząd Gminy w
Jeziorach
Wielkich

Jeziora
Wielkie 36

88-324

Jeziora
Wielkie

Urząd Gminy w
Jeżewie

ul. Świecka 12 86-131

Jeżewo

c) jezdni do 50 % szerokości - 1,00 zł/ m² / dzień
d) jezdni powyżej 50 % szerokości – 1,50 zł/ m² / dzień.
2. Stawki opłat ulegają obniżeniu o 50 % w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy lub remontu budynku przylegającego
do pasa drogowego.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.
4. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego wysokość opłaty rocznej wynosi:
a) w obszarze zabudowanym - 50 zł / m² / rocznie
b) poza obszarem zabudowanym – 100 zł / m² / rocznie
c) za umieszczenie w pasie drogowym sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych stawki opłat zostają obniżone o 90 %
5. Za umieszczenie obiektów nie związanych z funkcją drogi:
a) obiektów handlowych lub usługowych – 0,80 zł / m²/ dzień
b) innych obiektów – 0,80 zł /m²/dzień
c) reklam - 0,80 zł/m²/dzień.
§ 1 W Uchwale Rady Gminy Nr XVII/90/2004r. z dnia 17 maja 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie gminy Jeziora Wielkie na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego wprowadza się następujące zmiany:
1.
W §1 skreśla się w całości tabelę i zastępuje nową o treści:
Element zajęcia - Stawka / zł/1 m2/1 dzień
1.Zajęcie jezdni:
a) do 20% szerokości jezdni 0,10
b) od 20% do 50% szerokości jezdni 0,15
c) powyżej 50% szerokości jezdni 0,15
2.Za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów komunikacji pieszej 0,10
3. Za zajęcie pozostałych elementów ( pobocze, rów, zieleniec itp.) 0,10
2.
W §2 .1. skreśla się w całości tabelę i zastępuje nową o treści:
Elementy zajęcia - Stawka / zł/1 m2/1 dzień
Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi:
a) poza obszarem zabudowanym 0,10
b) w obszarze zabudowanym 0,10
Stawka za zajęcie pasa drogowego w naszej gminie wynosi 2zł za metr.

Urząd Miejski
w Kamieniu
Krajeńskim

Pl.
Odrodzenia 3

89-430

Kamień
Krajeński

Urząd Miejski
w Kcyni

ul. Rynek 23

89-240

Kcynia

Urząd Gminy
Kęsowa

ul. Główna 11

89-506

Kęsowo

Opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych realizowanych w drogach powiatowych i
gminnych:
m2 - 1,50 zł za dobę
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia:
1. chodników – 1,00 zł;
2. jezdni do 20 % szerokości – 1,00 zł;
3. jezdni od 21% do 50% szerokości – 3,00 zł;
4. jezdni powyżej 50% szerokości – 5,00 zł;
5. innych elementów pasa drogowego – 0,50 zł.
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczne stawki opłat za 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, z wyłączeniem linii
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wszelkich przyłączy:
1. w terenie zabudowanym – 20,00 zł;
2. poza terenem zabudowanym – 10,00 zł.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy

dzień zajęcia:
1. pasa drogowego przez 1 m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
a) w terenie zabudowanym – 0,20 zł,
b) poza terenem zabudowanym – 0,10 zł;
2. pasa drogowego przez 1 m2 powierzchni reklamy:
a) w terenie zabudowanym – 1,00 zł,
b) poza terenem zabudowanym – 0,50 zł.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym Powa w § 1 pkt 4, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia
1 m2 powierzchni w wysokości – 0,50 zł.
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§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Kikół na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania 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 w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajmowania:
1) przy zajęciu jezdni do 50% - 3,00 zł;
2) przy zajęciu 50% jezdni i powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł.
2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się do jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, a dla pozostałych
elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 3,00 zł.
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:
1) poza obszarem zabudowanym - 100,00 zł
2) w obszarze zabudowanym - 150,00 zł.
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§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt
3:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) usytuowanego poza terenem zabudowanym - 1,00 zł,
b) usytuowanego w terenie zabudowanym - 2,00 zł;
2) za każdy dzień zajmowania 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł;
3) za każdy dzień zajmowania pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy- 2,00 zł.
§ 1. Ustala się stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w celu prowadzenia robót, w następujących rodzajach zajęcia
i wysokościach :
1) za zajęcie jezdni:
a) do 50 % wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 5,00 zł,
b) powyżej 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 9,00 zł;
2) za zajęcie chodnika - 3,00 zł;
3) za zajęcie pobocza -3,00 zł.
§ 2. Ustala się stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam- w wysokości :
1) 2,00 zł -w przypadku obiektów handlowych i usługowych;
2) 3,00 zł - w przypadku reklam;
3) 2,00 zł - w pozostałych przypadkach.
§ 3. Ustala się roczną stawkę opłaty za zajęcie 1 m2pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - w wysokości : 50,00 zł.
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§ 1. 1.Uchwala stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym nie związanych z budową, remontem, ochroną dróg;
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w
tym obiektów handlowych, usługowych i reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności: w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 ustala się
następujące stawki za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 4,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości jezdni - 6,00 zł,
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.
2. Stawki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa
drogowego w wysokości 10,00 zł.
3. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające niż 24 godziny.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 - 200,00 zł
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt
2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa
drogowego.
§ 4. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 3;
1) pod obiekty handlowe i usługowe - 0,40 zł za 1 m2,
2) pod inne obiekty - 0,40 zł za 1 m2,
3) za umieszczenie reklamy - 1,50 za 1 m2.
§1.1. Uchwala stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowy nie związanych z budową, remontem, ochroną dróg;
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w
tym obiektów handlowych, usługowych i reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności: w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 ustala się
następujące stawki za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 4,00 zł,
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2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości jezdni – 6,00 zł,
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00 zł.
2. Stawki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa
drogowego w wysokości 10,00 zł.
§ 3.1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez zrzut poziomy
urządzeń wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 – 200,00 zł
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt
2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok, opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa
drogowego.
§ 4.1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 3;
1) pod obiekty handlowe i usługowe – 0,40 zł za 1 m2,
2) pod inne obiekty – 0,40 zł za 1 m 2,
3) za umieszczenie reklamy – 1,50 za 1 m2.
§ 1. Opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pom., na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, w związku z:
1. prowadzeniem robót w pasie drogowym,
2. umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni
pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej;
1) w poprzek drogi - 10,00 zł.
2) wzdłuż drogi:
- w jezdni - 5,00 zł,
- poza jezdnią - 2,50 zł.
Gmina Kruszwica informuje, że zgodnie z uchwałą X/103/2015 Rady Miejskiej z dnia 20.08.2015r. stawka roczna opłaty za
umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1m2 rzutu poziomego urządzenia sieci teletechnicznej wynosi 1,00 zł.
Gmina Książki informuje, że stawka za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Nr IV/26/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. wynosi - 200,00 zł.
Witam
Informuję, że urządzenia telekomunikacyjne umieszczone w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego
podlegają takim samym stawkom opłat jak inne urządzenia. Stawki te wynoszą odpowiednio:
- 180 zł za 1 metr kw. rzutu poziomego dla urządzenia umieszczonego pod jezdnią,
- 150 zł za 1 metr kw. rzutu poziomego dla urządzenia umieszczonego w poboczu,
- 100 zł za 1 metr kw. rzutu poziomego dla urządzenia umieszczonego w pozostałych elementach pasa drogowego.
1.Za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustalono następujące roczne stawki opłat za
1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia;
1)urządzenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i melioracyjnej w jezdni, chodniku, poboczu oraz pozostałych elementach
pasa drogowego - 0,01 zł;

2)pozostałe urządzenia:
a)w jezdni - 150,00 zł;
b)w chodniku i poboczu - 100,00 zł;
c)w pozostałych elementach pasa drogowego - 50,00 zł; d)na drogowych obiektach inżynieryjnych - 120,00 zł;
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Obowiązujące stawki, podjęte przez Radę Gminy Lisewo uchwałą Uchwała nr V/27/11 z dnia 11 marca 2011.
§ 1. Ustala się stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót, w
następujących rodzajach zajęcia i wysokościach:
1) za zajęcie jezdni- 10,00;
2) za zajęcie chodnika- 10,00 zł;
3) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 5,00 zł.
§ 2. Ustala się stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - w wysokości:
1) 1,00 zł - w przypadku obiektów handlowych i usługowych;
2) 10,00 zł - w przypadku reklam;
3) 5,00 zł - w pozostałych przypadkach.
§ 3. Stawkę rocznej opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się w wysokości 200,00 zł.
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W gminie Lubanie są stosowane stawki przyjęte uchwałą Rady Gminy Lubanie nr XIX/145/05 z 11.02.2005 r. Stawki opłat nie
zależą od rodzaju lokalizowanej infrastruktury.
Zajęcie pasa w celu prowadzenia robót: 0,50 zł przy zajęciu pasa do 25% szerokości, 1,50 zł od 25 do 50% szerokości, 3,00 zł
powyżej 50% szerokości pasa.
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej: 120 zł poza obszarem zabudowanym, 140 zł w obszarze zabudowanym i 150 zł na
obiekcie mostowym.
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Lubicz na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni elementów pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) pobocza, pasa zieleni, chodników, placów, zatok postojowych, zatok autobusowych i ścieżek rowerowych - 2,00 zł;
2) jezdni do 50% jej szerokości - 3,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia - 4,00 zł.
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) urządzenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i melioracyjnej:
a) w jezdni - 0,50 zł,
b) w pozostałych elementach pasa drogowego - 0,50 zł;
2) pozostałe urządzenia:
3) w jezdni i w pozostałych elementach pasa drogowego - 50,00 zł.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2
powierzchni pasa drogowego:
1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł;
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,20 zł;
3) reklamy - 1,00 zł.
§ 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni elementów pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
1) za wykorzystanie pasa drogowego pod:
a) tymczasowe obiekty gastronomiczne - 0,50 zł,
b) pod stałą ekspozycje towarów w granicach pasa drogowego - 0,30 zł;
2) za zajęcie pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,10 zł;
3) za wykorzystanie pasa drogowego pod zieleń i uprawy rolne - 0,01 zł.
1. Za zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
wysokość opłaty wynosi:
a) jezdnia – przy zajęciu nie więcej niż 20% szerokości jezdni - 7,00 zł/m²/dzień
b) jezdnia – przy zajęciu więcej niż 20% - do nie więcej niż 50% szerokości jezdni
– 8,00 zł/m²/dzień
c) jezdnia – przy szerokości więcej niż 50% do całkowitego zajęcie jezdni – 10,00 zł/m²/dzień
d) chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe, zatoki postojowe, place – 10 zł/m²/dzień
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e) zajęcie pozostałych elementów (zieleń, pobocze, rów) – 6,00 zł/m²/dzień
Za zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, wysokość opłaty wynosi:
a) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200zł/m²/rocznie
b) w obszarze zabudowanym – 180zł/m²/rocznie,
c) poza obszarem zabudowanym- 150zł/m²/rocznie
Wymienione w pkt. 2 stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Za niepełny rok
stawka obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego wysokość stawki opłaty wynosi:
a) dla obiektu handlowego i usługowego – 2,50zł/m²/dzień
b) inne obiekty – 1,50zł/m²/dzień
c) za umieszczenie w pasie drogowym reklam wysokość stawki opłaty wynosi – 3,50zł/m²/dzień
Za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje związane z budowa infrastruktury telekomunikacyjnej sieci światłowodowej stosuje się
stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 - 0,10 zł
Przy umieszczeniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej sieci światłowodowej 1,00 zł
§ 1 Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót wynosi:
1) za zajęcie jezdni drogi utwardzonej:
a) do 50 % wielkości zajmowanej szerokości jezdni – 4 zł,
b) powyżej 50 % wielkości zajmowanej szerokości jezdni – 8 zł,
c) za zajęcie chodnika – 2 zł,
d) za zajęcie pobocza – 2 zł,
2) za zajęcie pasa drogi gruntowej – 2 zł,
§ 2 Stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi 100 zł/m2 na rok.
§ 3 Stawka opłaty za każdy dzień za umieszczenie 1 m2 w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynosi 0,40 zł.
§ 4 Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1-3
wynosi 0,10 zł.
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§ 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, remontem ochroną dróg;
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w
tym obiektów handlowych, usługowych i reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 ustala się
następujące stawki za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 1,50 zł;
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 3,00 zł.
2. Stawki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2
pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.
3. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3.1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 - 30,00 zł.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2 jest
umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok, opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa
drogowego.
§ 4. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wymienionym w § 1 pkt 3:
1) pod obiekty handlowe i usługowe - 0,40 zł za 1 m2;
2) pod inne obiekty - 0,40 zł za 1 m2;
3) za umieszczenie reklamy - 1,50 zł za 1 m2.
§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Łubianka za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni elementów pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni:
a) przy zajęciu jezdni do 50 % jej szerokości - 4,00 zł,
b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia - 8,00 zł,
2) pobocza, pasa zieleni, chodników, placów, zatok postojowych, zatok autobusowych i ścieżek rowerowych - 3,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie przez jeden dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1/ urządzenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i melioracyjnej:
a) w jezdni - 0,02 zł,
b) w pozostałych elementach pasa drogowego - 0,01 zł,
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2/ pozostałe urządzenia:
a) w jezdni - 150 zł,
b) w pozostałych elementach pasa drogowego - 100 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w
pasie drogowym.
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,20 zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,10 zł,
3) reklamy - 0,30 zł,
2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 5. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni elementów pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
1) za wykorzystanie pasa drogowego pod:
a) tymczasowe obiekty gastronomiczne - 0,50 zł,
b) pod stałą ekspozycje towarów w granicach pasa drogowego - 0,30 zł,
2) za zajęcie pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,10 zł,
3) za wykorzystanie pasa drogowego pod zieleń i uprawy rolne - 0,01 zł.
2.Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie przez jeden dzień.
Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
a.
chodnika 1,00zł/m² dziennie;
b.
jezdni:
- przy zajęciu do 20% szerokości 1,00zł/m² dziennie;
- przy zajęciu od 20% do 50% szerokości 2,00zł/m² dziennie;
- przy zajęciu powyżej 50% szerokości 4,00zł/m² dziennie;
c.
pobocza 0,50zł/m² dziennie;
2)
za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego opłata roczna 20,00zł/m²;
3)
za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w wysokości 0,20zł/m² dziennie;
4)
za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 w wysokości 0,20 zł/m²
dziennie;
5)
za umieszczenie w pasie drogowym reklam 2,00 zł/m² powierzchni reklamy dziennie;
6)
stawki opłat wymienione w pkt 8 ulegają podwyższeniu o 50% przy umieszczaniu reklam dwustronnych.
§ 1. Ustala się stawkę za m² za 1 dzień zajmowanego pasa drogowego na cele:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym - 10 zł;
2) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego - 10 zł;
3) reklamy - 2 zł;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na inne cele - 10 zł.
§ 2. Ustala się stawkę 200 zł za 1 m2 na rok za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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§ 1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz
korzystania z pasa drogowego na prawach wyłączności:
Stawka (zł/1m 2 /1 dzień)
Za zajęcie jezdni:
a) do 50% szerokości 5,00
b) powyżej 50% szerokości 8,00
Za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych,
ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 3,00
Za zajęcie pozostałych elementów (poboczy, rowów zieleniec itp.) 2,00
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1dzień. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w punkcie 1, o powierzchni mniejszej niż 1 m2
stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
§ 2. 1. Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w związku z
umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej:
Stawka (zł/1m 2 /1 rok)
Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi
a) poza obszarem zabudowanym 100,00
b) w obszarze zabudowanym 25,00
c) na obiektach mostowych 100,00
2. W przypadku umieszczania urządzeń w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej, stawka opłaty za
zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego wynosi:
Element zajęcia
Stawka (zł/1m 2 /1 rok)
Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi
a) poza obszarem zabudowanym 3,00
b) w obszarze zabudowanym 3,00
c) na obiektach mostowych 3,00
3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala się jako iloczyn liczby m2
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata
obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie inżynierskim.
§ 3. Ustala się dzienne stawki opłat za 1 m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu umieszczania
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam:
Stawka (zł/1m 2 /1 dzień)
Za umieszczenie obiektów niezwiązanych z funkcją drogi
a) obiektów handlowych lub usługowych 0,30
b) innych obiektów 0,30
c) reklam za każdą stronę 0,50
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Za zajęcie pasa drogowego, w tym przestrzeni nad pasem drogowym dotyczący umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a w szczególności lini
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energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów, wzdłuż pasów drogowych, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez zurz poziomy umieszczonego urządzenia:
1) ……………………………….
5) przy umieszczeniu urządzeń sieci telekomunikacyjnej stosuje się stawki w wysokości;
d) poza terenem zabudowanym – 1,50 zł
e) w obszarze zabudowanym – 4,00 zł
f) na drogowych obiektach inżynierskich – 10,00 zł.
Na podstawie art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
1440) uchwala się co następuje:
§ 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się
opłatę jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni i stawki
opłaty w wysokości:
1) 7,20 zł za 1 m² – za zajęcie do 20% szerokości pasa drogowego,
2) 9,20 zł za 1 m² – za zajęcie od 20% do 50% szerokości pasa drogowego,
3) 10,00 zł za 1 m² – za zajęcie powyżej 50% szerokości pasa drogowego,
4) 5,20 zł za 1 m² – za zajęcie pasa drogowego stanowiącego pobocze, chodnik, pas zieleni, ścieżkę pieszo –
rowerową.
§ 2. Za umieszczenie w pasie drogowym na prawie wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40
ust. 2 pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych ustala się opłatę stanowiącą: iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa oraz stawki opłaty w wysokości 3,00
zł za 1 m².
§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się opłatę stanowiącą iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty w wysokości
58,00 zł za zajęcie 1 m² pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z Programem
Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, niezwiązanej z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się opłatę stanowiącą iloczyn liczby
metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty w
wysokości 19,00 zł za zajęcie 1 m² pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym. Stawka opłaty będzie obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku.
§ 4. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się opłatę stanowiącą iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni
reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego oraz stawki opłaty w wysokości 1,70 zł za zajęcie 1 m² pasa
drogowego.
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1. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
Opłata za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego
jezdni
chodnika
pobocza
do 20% szerokości
od 20% do 50%
powyżej 50%
jezdni
szerokości jezdni
szerokości jezdni
3,00 zł/m2/dzień
1,50
3,00
6,00
9,00
zł/m2/dzień
zł/m2/dzień
zł/m2/dzień
zł/m2/dzień

Wysokość stawek opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
jezdni
w chodniku
w poboczu
60 zł/m2 rzutu poziomego
45 zł/m2 rzutu poziomego
30 zł/m2 rzutu poziomego
2
2
20 zł/m światłowody
15 zł/m światłowody
10 zł/m2 światłowody
3. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie
drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Opłata za powierzchnię zajęcia
pasa drogowego – punkty
Opłata za zajęcie pasa
Opłata za powierzchnię zajęcie
handlowe i gastronomiczne drogowego pod reklamy
pasa drogowego – inne
sezonowe
3,00 zł/m2/dzień
2,00 zł/m2 powierzchni
2,00 zł/m2/dzień
reklamy/dzień
4. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na cele, o
których mowa w § 1 pkt 4 uchwały.
Opłata za powierzchnię zajęcia pasa drogowego
MIEJSCA ZASTRZEŻONE NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI
3,00 zł/m2/dzień
Wszystkie stawki za zajęcie pasa drogowego w Gminie Nowe wynikają z Uchwały Nr XVI/113/2004 i kształtują się następująco
(stawki są za 1m2/na dzień)
1). jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł
2). jezdni od 20% do 50% szerokości – 5,00 zł
3). jezdni od 50% do całkowitego zajęcia – 8,00 zł
4). chodnika – 3,00 zł
5). pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§1.1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 1,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia
robót w pasie drogowym -poza jezdnią (w chodniku ,poboczu, pasie zieleni)
2.Ustala się stawkę opłaty w wysokości 1.50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia
robót w pasie drogowym- w jezdni przy zajęciu do 50% szerokości jezdni
3.Ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych celu prowadzenia robót
w pasie drogowym -jezdni przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni i całkowitym zajęciu jezdni
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godz jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień
5.Za zajęcie pasa drogowego o który mowa w ust. 1, o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki opłat jak za zajęcie 1 m2
pasa drogowego.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami mchu drogowego oraz reklam w wysokości:
1)
w przypadku obiektów handlowych i usługowych 1,00 zł;
2)
w przypadku reklam -2,00 zł;
3)
w pozostałych przypadkach- 0,50 zł
§ 3. Ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 0,50 zł za zajęcie 1 m2 pasa dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2.
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§ 4. Ustala się stawkę opłaty w wysokości o,50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam.
§ 5. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celach innych niż
wymienione w § 1-4 (podorywanie, zaorywanie, składowanie wapna, obornika itp.).
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§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie, na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1)
prowadzenia robót w pasie drogowym;
2)
umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3)
umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam;
4)
zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na cele o których mowa w § 1 pkt.1 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1)
za zajęcie do 20% szerokości pasa drogowego (pobocze) - 2,00 zł;

2)
za zajęcie od 20 - 50% szerokości pasa drogowego - 3,00 zł;
3)
za zajęcie powyżej 50% szerokości pasa drogowego - 4,00 zł.
§ 3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele, o których mowa w § 1 pkt.2 ustala się następująca roczną stawkę
opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 100 zł.
§3a. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele, o których mowa w § 1 pkt.2 związane z budową i utrzymaniem
urządzeń służących do przesyłania gazu ustala się następującą roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego
przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 50 zł.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele o których mowa w § 1 pkt.3 ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
1)
obiekty budowlane (rzut poziomy) - 0,60 zł;
2)
reklamy (powierzchnia) - 1,20 zł.
§ 5. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na cele o których mowa w § 1 pkt.4 w wysokości 0,80
zł/m2/dzień.
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I. Zajęcie pasa drogowego.
Za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w związku z prowadzeniem robót w pasie
drogowym stawki opłat wynoszą 0,80 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego, z
zastrzeżeniem pkt. 2 - 3.
Ustalone w pkt.1 stawki stosuje się do jezdni i ciągów pieszych, a do pozostałych elementów pasa
drogowego stosuje się stawki zmniejszone o połowę.
W razie zajęcia jezdni drogi gminnej opłata, o której mowa w pkt.1, ulega podwyższeniu o
ryczałt za utrudnienia w ruchu, wynoszący za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym
spowodowanych:
➢ zajęciem powyżej 20% szerokości jezdni - w wysokości 150 zł,
➢ całkowitym zajęciem jezdni - w wysokości 300 zł.
Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa, ustala się jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.
II. Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Za umieszczenie w pasie drogowym na drogach gminnych urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, z wyjątkiem
umieszczonych w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam, o których mowa w ust.
III niniejszego załącznika, ustalić roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
1) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 10 zł,
2) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 20 zł,
3) na obiekcie mostowym - 200 zł.
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Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż
1m2 pobiera się roczną stawkę opłaty jak w pkt 1.
Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa, ustala się jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej
stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
III. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, z wyjątkiem
przypadków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, ustalić stawkę opłaty
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy ww. obiektu oraz opłaty za
1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa:
➢ w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym – 0,10 zł,
➢ w pasie drogowym w obszarze zabudowanym – 1,00 zł.
Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa, ustala się jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego
albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2
pasa drogowego.
IV.Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. I – III.
Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w ust. I –
III pobiera się opłaty wymienione w ust. I pkt. 1, 2, zmniejszone o 85%.
Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa, ustala się jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego,
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania 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 określone w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni w pasie drogowym dróg gminnych, o którym mowa w § 1 w pkt 1 ustala się następujące
stawki opłat:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł dziennie;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00 zł dziennie;
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% - 10,00 zł dziennie.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1stosuje się także do chodników, poboczy, placów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i
ciągów pieszych.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 w pkt 2 ustala się roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 8,00 zł rocznie;
2) w obszarze zabudowanym - 12,00 zł rocznie.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
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3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 w pkt 3 ustala się następujące stawki dzienne opłat za 1m²
powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł dziennie,
b) w terenie zabudowanym - 0,80 zł dziennie;
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł dziennie.
2. Za 1m² rzeczywistej powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym drogi gminnej - 2,00 zł dziennie.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o której mowa w § 1 w pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za 1m² powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe poza strefą płatnego parkowania - 0,50 zł dziennie;
2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe, ogródki gastronomiczne - 0,40 zł dziennie;
3) na inne cele nie wymienione w pkt 1 i 2 - 0,50 zł dziennie.
§ 1. Uchwała ustala wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta i
Gminy Piotrków Kujawski, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłaty za
każdy dzień zajęcia:
1) dla jezdni i ciągów pieszo-jezdnych:
a) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 5,00 zł
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 10,00 zł
2) dla chodników i ścieżek rowerowych - 5,00 zł
3) dla pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00 zł
2. Dla dróg, które nie posiadają wyznaczonych i wybudowanych części - jezdni, chodnika, itp., ustala się stawki opłaty za zajęcie 1
m² powierzchni pasa drogowego:
1) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 2,50 zł;
2) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 5,00 zł.
§ 3. 1. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o
których mowa w § 1 pkt 2:
1) w pasie drogowym, z wyłączeniem urządzeń infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej - 100,00 zł;
2) w pasie drogowym, za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej - 3,00 zł;
2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 1,00 zł ;
2) za 1 m² powierzchni reklamy - 3,00 zł .
§ 5. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4:
1) całoroczne stoiska handlowe nie będące obiektami budowlanymi - 1,00 zł;
2) ogródki przed punktami gastronomicznymi - 3,00 zł;
3) handel okazjonalny - 5,00 zł;
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4) inne - 3,00 zł.
Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonych w
pasie drogowym w wysokości:
- obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł
§ 1. Na drogach gminnych ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, remontem, utrzymaniem i odnową dróg,
2) umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami, zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów – niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1, pkt. 1 i 4 ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości – 1,00 zł.,
2) jezdni od 20% do 50% szerokości – 3,00 zł.,
3) jezdni od 50% do całkowitego zajęcia – 5,00 zł.,
4) jezdni na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,50 zł.
2. Stawka określona w ust. 1, pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i
ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego
w wysokości – 0,50 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1, pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłata za 1m2
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym – 15,00 zł.,
2) w obszarze zabudowanym – 40,00 zł.,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 100,00 zł.
2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1
§ 4. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1, pkt. 3 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego, z wyjątkiem obiektów – wymienionych w pkt.
3:
a) poza terenem zabudowanym – 0,50 zł.,
b) w terenie zabudowanym – 0,50 zł.,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł.
3) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe – 2,00 zł.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia za 1m2 reklamy – 2,00 zł.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, ochroną dróg,
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
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3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w
tym obiektów handlowych, usługowych i reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące
stawki za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.
2. Stawki określone w § 2, ust. 1. pkt 1, stosuje się także do poboczy, chodników zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2
pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.
3. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 - 150,00 zł.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w §1 pkt 2 jest
umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa
drogowego.
§ 4. Przy zajęciu pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów wymienionych w § 1 pkt 3 w tym handlowych, usługowych i
reklam ustala się następujące dzienne stawki opłat:
1) pod obiekty handlowe i usługowe - 2,00- zł. za 1 m2 powierzchni pasa drogowego;
2) pod inne obiekty - 2,00- zł. za 1 m2 powierzchni pasa drogowego;
3) za reklamy - 3,00- zł. za 1 m2 powierzchni reklamy.
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/91/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 52 poz. 893) zmienia się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„7) za zajęcie pasa drogowego:
a) w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego – z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej –
100 zł/m2,
b) w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 3 zł/m2.”.
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1. Uchwała określa wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na obszarze
Miasta Radziejów, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Radziejów, w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące
stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1) dla jezdni i ciągów pieszo - jezdnych:
a) przy zajęciu do 50 % szerokości jezdni – 5,00 zł,
b) przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni – 10,00 zł.
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2) dla chodników i ścieżek rowerowych – 5 zł.
3) dla pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł.
2. Dla dróg, które nie posiadają wyznaczonych i wybudowanych części - jezdni, chodnika, itd., ustala się
stawki opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości 50% stawek określonych w ust.1 pkt 1
§ 3. 1. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:
1) w pasie drogowym – 100 zł,
2. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §
1 pkt 3:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 1,00 zł;
2) za 1 m2 powierzchni reklamy – 3,00 zł.
§ 5. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4:
1) całoroczne stoiska handlowe niebędące obiektami budowlanymi – 1,00 zł;
2) ogródki przed punktami gastronomicznymi – 1,00 zł;
3) handel okazjonalny – 10,00 zł;
4) inne – 3,00 zł.
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą
jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej ,,urządzeniami;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt. 1 – 3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala
się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) pobocza, pasa zieleni, terenu zieleni - 1 zł;
2) chodnika, nieutwardzonego ciągu pieszego, zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego – 3 zł;
3) jezdni do 20% szerokości, drogi dla rowerów, drogi pieszo-rowerowej – 4 zł;
4) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości, zatoki postojowej, stanowiska postojowe – 6 zł;
5) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 9 zł;
6) elementy pasa drogowego, niewymienionych w pkt. 1 – 5 - 2 zł;
7) do wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych elementów pasa drogowego, będących
w okresie gwarancji - 10,00 zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się roczne stawki
opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia lub sieci:
1) w obszarze zabudowanym – 120 zł;
2) poza obszarem zabudowanym – 60 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 160 zł.
2. Roczna stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1. obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
3. Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego na cele o których mowa
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w ust. 1 obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym w danym roku.
4. Za umieszczenie, przez inne podmioty, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej ,
kanalizacji deszczowej i ciepłowniczych, stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek
określonych w ust. 1 pkt 1-3.
5. Za umieszczenie gminnych urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i instalacji ciepłowniczej nie pobiera się opłat określonych w ust. 1 pkt. 1-3.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów
budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia
1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowy, usługowy, inny),
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) w obszarze zabudowanym – 0,40 zł;
2) poza obszarem zabudowanym – 0,30 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam, o których mowa
w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1) reklam:
a) zawierające informacje o miejscowościach, powiecie lub województwie, w szczególności
w postaci planów, map, tablic lub plansz – 0,10 zł;
b) o powierzchni nieprzekraczających 1 m2, umieszczanych nad obiektami lub na obiektach,
w których dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą i zawierających wyłącznie
informacje o prowadzonej przez ów podmiot działalności gospodarczej – 1,50 zł.
c) świetlnych, podświetlanych, w każdym przypadku – 10 zł;
2) reklam innych, niż wymienione w pkt 1 – 6 zł.
W sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych realizowanych w drogach
powiatowych i gminnych Gmina Rogowo, pow. żniński informuje, że na dzień dzisiejszy nie zostały ustalone odrębne stawki opłat
za ww. zajęcie pasa drogowego.
Przyjęcie ww. stawek opłat będziemy planować w 2017 roku.
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Rogowo na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania 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 w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajmowania:
1) przy zajęciu jezdni do 50% - 3,00 zł;
2) przy zajęciu 50% jezdni i powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł.
2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się do jezdni, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, a dla pozostałych
elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 3,00 zł.
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:
1) poza obszarem zabudowanym - 100,00 zł
2) w obszarze zabudowanym - 150,00 zł.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt
3:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) usytuowanego poza terenem zabudowanym - 1,00 zł,
b) usytuowanego w terenie zabudowanym - 2,00 zł;
2) za każdy dzień zajmowania 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł;
3) za każdy dzień zajmowania pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy- 2,00 zł.
§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z:
1) prowadzeniem robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2) umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w
pkt 1-3.
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§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz
korzystania z pasa drogowego na prawach wyłączności, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 50% jej szerokości, zatok autobusowych i postojowych - 7,00 zł;
2) jezdni powyżej 50% jej szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł;
3) chodników , poboczy , placów i ścieżek rowerowych - 5,00 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego (rów, pas zieleni) - 3,00 zł;
5) jezdni, chodnika na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 1,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień..
§ 3.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych, w tym przestrzeni nad pasem drogowym, zajętej przez rzut
poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”, ustala się następujące roczne stawki opłat :
1) poza obszarem zabudowanym - 150,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 150,00 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1-3 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat oblicza się
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy obiektu
budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz za każdy dzień zajęcia za 1
m2 reklamy, ustala się następujące stawki opłat:
1) za umieszczenie obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł;
2) za umieszczenie innych obiektów - 1,00 zł;
3) za umieszczenie reklamy - 2,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu
budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
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Na podstawie Uchwały nr XLIV/403/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg:
1. stawka opłaty rocznej za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Rypina za umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi wynosi 20,00zł.
2. stawka opłaty za zajecie pasa na czas prowadzenia robót, za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego wynosi:
- 0,50 zł dla ciągów pieszych,
- 0,50 zł za zajęcie jezdni do 50% szerokości,
- 1,00 zł za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości,
- 0,25 zł za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego.
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§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg
gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – poza jezdnią (w chodniku, poboczu, pasie zieleni).
2. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 7,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – w jezdni, przy zajęciu do 50% szerokości jezdni.
3. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – w jezdni, przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni i całkowitym
zajęciu jezdni.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
na prawie wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 13
ustawy o drogach publicznych.
§ 3. Ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 20,00 zł za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
§ 4. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 1,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1) i 4), z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) do 20% szerokości pasa drogowego - 2,50 zł;
2) od 20% do 50% szerokości pasa drogowego - 5 zł;
3) powyżej 50% szerokości pasa drogowego do całkowitego jego zajęcia włącznie - 10 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 stosuję się do jezdni, poboczy, chodników, placów, zatok autobusowych, zatok postojowych, ścieżek
rowerowych, komunikacyjnych ciągów pieszych oraz wszelkich innych elementów pasa drogowego.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat
za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 20 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 50 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego
przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) poza obszarem zabudowanym - 2 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 1 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 powierzchni:
1) reklamy:
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a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,50 zł;
2) reklamy inne niż wymienione w pkt 1) - 3 zł.
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1) lit. a) i pkt 2) podwyższa się o 100%.
4. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie drogowym tablic informujących o nazwie
formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz znaków
informujących o formie ochrony zabytków.
5. W przypadku wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w ust. 2 i 3,
będą powiększone o wysokość opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716).
§ 5.1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację 0,16 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2), ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
1) poza obszarem zabudowanym:
a) w poprzek drogi - 16 zł,
b) wzdłuż drogi (w jezdni) - 8 zł,
c) wzdłuż drogi (poza jezdnią) - 4 zł;
2) w obszarze zabudowanym:
a) w poprzek drogi - 16 zł,
b) wzdłuż drogi (w jezdni) - 4 zł,
c) wzdłuż drogi (poza jezdnią) - 2 zł.
3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat
za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 16 zł.
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Sepólno Kr.
Stawka opłata za 1m2
L.p.
WYSZCZEGÓLNIENIE
zajętego pasa drogowego
1.Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym :
a) za zajęcie chodnika (ciągu pieszego)
1,00 zł/dzień
b) za zajęcie jezdni :
do 20% szerokości 1,00 zł/dzień
od 20% - 50% szerokości 5,00 zł/dzień
powyżej 50% szerokości 8,00 zł/dzień
c) za zajęcie obiektu mostowego
10,00 zł/dzień
d) za zajęcie innego elementu pasa drogowego 0,50 zł/dzień
2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
urządzeń infrastruktury technicznej – poza urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i wszelkimi przyłaczmi
:*
a) w pierwszych 10 latach umieszczenia urządzenia :
poza obszarem zabudowanym 2,00 zł/rok
w obszarze zabudowanym 3,00 zł/rok
na obiektach mostowych 5,00 zł/rok

Urząd Gminy w
Sicienku

ul. Mrotecka 9 86-014

Sicienko

Urząd Miasta i
Gminy Skępe

ul. Kościelna
2

Skępe

87-630

b) od 11 roku umieszczenia urządzenia :
poza obszarem zabudowanym
10,00 zł/rok
w obszarze zabudowanym
20,00 zł/rok
na obiektach mostowych
200,00 zł/rok
3.
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym :
a) obiektów budowlanych *
- poza obszarem zabudowanym 0,10 zł/dzień
- w obszarze zabudowanym 0,20 zł/dzień
b) reklam **
poza obszarem zabudowanym 1,00 zł/dzień
w obszarze zabudowanym 2,00 zł/dzień
4.
Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w pkt 1,2,3 (m.in. na
tymczasową działalność handlową lub usługową, miejsca parkingowe itp.) poza obszarem zabudowanym 0,10 zł/dzień w obszarze
zabudowanym 0,20 zł/dzień
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* - stawka za 1 m2 rzutu
poziomego obiektu/urządzenia
** - stawka za 1 m2 powierzchni reklamy.
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg na terenie Gminy Sicienko, których zarządcą jest Wójt Gminy Sicienko
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz korzystania z pasa
drogowego na prawach wyłączności, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) do 20% szerokości drogi gminnej - 2,00 zł.;
2) od 20% do 50% szerokości drogi gminnej - 3,00 zł.;
3) powyżej 50% szerokości drogi gminnej - 6,00 zł.;
4) pozostałych elementów pasa drogowego - w szczególności chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, zatok postojowych
i autobusowych, poboczy, placów, pasów zieleni, rowów - 3,00 zł./m².
§ 3. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury technicznej
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następującą roczną stawkę w
wysokości - 5,00zł.
§ 4. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za umieszczenie obiektu handlowego lub usługowego - 2,00 zł.;
2) za umieszczenie innych obiektów - 2,00 zł.;
3) za umieszczenie reklamy - 2,00 zł.;
§ 5. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w §2 - §4 niniejszej
uchwały, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia - 2,00 zł.
§ 1. 1. Na drogach gminnych ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie
1) prowadzeniem robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg;

Urząd Gminy w
Skrwilnie

ul. Rypińska 7 87-510

Skrwilno

2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w tym poboczy, chodników, placów, pasów zieleni, zatok postojowych,
zatok autobusowych i jezdni przy zajęciu powierzchni do 50% szerokości - 5,00 zł;
2) opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w tym poboczy, chodników, placów, pasów zieleni, zatok postojowych,
zatok autobusowych i jezdni przy zajęciu powierzchni powyżej 50% szerokości - 7,00 zł;
3) dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w § 2 ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia za 1 m2 pasa
drogowego w wysokości - 0,50 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w tym przestrzeni nad pasem drogowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy
umieszczanego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym w jezdni - 150,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym w chodniku i poboczu - 100,00 zł;
3) poza obszarem zabudowanym w pozostałych elementach pasa drogowego - 50,00 zł;
4) w obszarze zabudowanym w jezdni - 120 zł;
5) w obszarze zabudowanym w chodniku i poboczu - 60,00 zł;
6) w obszarze zabudowanym w pozostałych elementach pasa drogowego - 30,00 zł;
7) na drogowych obiektach inżynierskich - 120,00.
2. Umieszczenie urządzenia przez okres krótszy niż jeden rok traktowane jest jak umieszczenie urządzenia przez jeden rok.
§ 4. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni za każdy
dzień zajęcia:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1 zł;
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł;
3) pasa drogowego zajętego przez reklamy informujące o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym - 1,00 zł.
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania 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 w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego w celu wymienionym
w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% jej szerokości – 8,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 10, 00 zł;
3) poboczy, chodników, zatok autobusowych – 8,00 zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego (pas zieleni, rów) – 5,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy urządzeń
wymienionych w § 1 pkt 2 oraz na obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty – 200,00 zł.
2. Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres
krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4. 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu wymienionym w §1 pkt 3 ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za umieszczenie obiektu handlowego i usługowego – 1,00 zł;
2) za umieszczenie innych obiektów – 1,00 zł;
3) za umieszczenie reklamy – 2,00 zł
Ceny netto:

Urząd Miasta i
Gminy Solec
Kujawski

ul. 23
Stycznia 7

86-050

Solec
Kujawski

Urząd Gminy
Sośno

ul. Nowa 1

89-412

Sośno

W Gminie Sośno nie podjęto uchwały o opłatach za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych
realizowanych w drogach gminnych.
Opłata wynosi 0 PLN.

Urząd Gminy
Stolno

Stolno 112

86-212

Stolno

Urząd Miejski
w Strzelnie

ul. Dr J.
Cieślewicza 2

88-320

Strzelno

Urząd Miejski
w Szubinie

ul. Kcyńska
12

89-200

Szubin

Urząd Gminy w
Śliwicach

ul. Ks. Dr. St.
Sychowskiego 89-530
30

Śliwice

*stawka za 1m2 rzutu poziomego** - stawka za 1m2 powierz. reklamy

Starostwo
Powiatowe w
Świeciu

ul. Gen.
Józefa Hallera 86-100
9

Świecie

Urząd Miejski
w Świeciu

ul. Wojska
Polskiego 124

86-100

Świecie

Urząd Gminy w
Świeciu nad
Osą

Świecie nad
Osą 1

86-341

Świecie nad
Osą

Urząd Gminy
Świekatowo

ul. Dworcowa
20 A

86-182

Świekatowo

Zgodnie z Uchwałą Nr 217/04 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych gminnych oraz Uchwałą Nr 241/04 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr
217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, stawki
opłat przedstawiają się następująco:
Ustala się wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na cele niezwiązane z ich budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną:
1. Za zajęcie pasa drogowego:
a) chodnika, ścieżki rowerowej lub zatoki postojowej - 2,00 zł/m2/dzień,
b) trawnika i pobocza nieutwardzonego - 1,00 zł/m2/dzień,
c) jezdni o nawierzchni utwardzonej:
– przy zajęciu nie więcej niż 20% szerokości jezdni - 3,00 zł/m2/dzień,
– przy zajęciu więcej niż 20% do nie więcej niż 50% szerokości jezdni - 4,00 zł/m2/dzień,
– przy zajęciu więcej niż 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł/m2/dzień,
d) jezdni o nawierzchni nieutwardzonej:
– przy zajęciu nie więcej niż 20% szerokości jezdni - 2,00 zł/m2/dzień,
– przy zajęciu więcej niż 20% do nie więcej niż 50% szerokości jezdni - 3,00 zł/m2/dzień,
– przy zajęciu więcej niż 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł/m2/dzień.
2. Stawki opłat ulegają obniżeniu o 60% w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy lub remontu budynku przylegającego
do pasa drogowego.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
4. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego wysokość opłaty rocznej wynosi:
a) na obiekcie mostowym - 20,00 zł/m2/rocznie,
b) w obszarze zabudowanym - 2,50 zł/m2/rocznie,
c) poza obszarem zabudowanym - 1,50 zł/m2/rocznie.
§ 1 Ustala się stawkę za m2 za 1 dzień zajmowanego pasa drogowego na cele:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym – 10,00 zł
2. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego- 10,00 zł
3. reklamy – 2,00 zł
4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na inne cele – 10,00 zł
§ 2 Ustala się stawkę 200,00 zł za 1 m2 na rok za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.
Poniżej stawki za zajęcie pasa (Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 maja 2016 r.):
§ 2.1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych przy prowadzeniu robót w pasie drogowym ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 50% szerokości – 9 zł;
2) zajęcie jezdni o szerokości powyżej 50 % - 10 zł;
3) zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 8 zł.

Urząd Gminy
Tłuchowo

ul. Sierpecka
20

87-605

Tłuchowo

Urząd Gminy w
Topólce

Topólka 22

87-875

Topólka

Starostwo
Powiatowe w
Toruniu

ul. Towarowa
4-6

87-100

Toruń

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym
oraz korzystania z pasa drogowego na prawach wyłączności:
Stawka (zł/1m 2 /1dzień)
Za zajęcie jezdni
a) do 50 % szerokości 6,00
b) powyżej 50 % szerokości 8,00
Za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych 4,00
Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze, rów, zieleniec, itp.) 3,00
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.

3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w ust. 1, o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie
1 m2 pasa drogowego.
§ 2. 1. Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
Stawka (zł/1m 2 /1 rok)
Za umieszczanie urządzeń niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi
a) poza obszarem zabudowanym 150,00
b) w obszarze zabudowanym 150,00
c) na obiekcie mostowym 200,00
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając
miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczanie w pasie drogowym urządzeń o których mowa w ust. 1, o powierzchni rzutu
poziomego mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 1 m2
powierzchni pasa drogowego.
§ 3. Ustala się dzienne stawki opłat za 1 m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
Stawka (zł/1 m 2 /1dzień)
Za umieszczanie obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a) obiektów handlowych lub usługowych 2,00
b) innych obiektów 2,00
c) reklam 4,00
§ 4. Do pobierania ustalonych w uchwale opłat upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Urząd Miasta
Torunia

ul. Wały gen.
Sikorskiego 8

87-100

Toruń

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu prowadzenia robót
Drogi krajowe i wojewódzkie
Drogi powiatowe i gminne
jezdnia, torowisko, ciągi piesze
jezdnia, torowisko, ciągi piesze
Pozostałe
zajęcie
zajęcie
zajęcie
zajęcie
Po Rodzaj /cel zajęcia zajęcie do
elementy zajęcie do powyżej
Pozostałe
powyżej
powyżej
powyżej
z.
pasa drogowego
pasa
20%
20%
20% do
elementy
20% do
50%
50%
drogoweg szerokośc
szerokośc
50%
pasa
50%
szerokośc
szerokośc
o
i
i
szerokośc
drogowego
szerokości
i
i
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
prowadzenie robót
1
wodno1,60 zł
2,40 zł
3,20 zł
0,80 zł
0,80 zł
1,20 zł
1,60 zł
0,40 zł
kanalizacyjnych.
prowadzenie robót
2
2,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
0,50 zł
pozostałych

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia obiektów budow
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Katego
Poz.
Obiekty
krajowe
wojewódzkie
1
2
3
4
tymczasowe ołtarze wznoszone z okazji świąt kościelnych i narodowych oraz szopka Bożonarodzeniowa
1
0,12 zł
0,08 zł
na Rynku Staromiejskim
obiekty budowlane na Rynku Nowomiejskim:
2
a) handlowe
b) pozostałe
pozostałe obiekty budowlane nie wymienione w poz. 1-2
2,40 zł
1,60 zł
3
a) handlowe
1,20 zł
0,80 zł
b) pozostałe

Starostwo
Powiatowe w
Tucholi

ul. Pocztowa 7 89-500

Tuchola

Urząd Miejski
w Tucholi

Plac
Zamkowy 1

89-500

Tuchola

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/354/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 26, poz. 313 z 10 lutego 2010r.), zmienionej Uchwałą nr
XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego poz. 3298 z 06
grudnia 2012 roku) oraz Uchwałą nr III/28/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko –
Pomorskiego poz. 3861 z 23 grudnia 2014 roku):
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (w tym m.in. za budowę przyłączy i sieci
telekomunikacyjnych) ustalone są stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, placów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych - 2,00 zł,
2) jezdni do 20 % szerokości – 2,00 zł,
3) jezdni powyżej 20 % do 50% szerokości – 7,00 zł,
4) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości – 10,00zł,
5) obiektu inżynierskiego – 10,00 zł,
6) innego elementu pasa drogowego – 1,00 zł.
za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia (w tym sieci
telekomunikacyjnej) ustalone są roczne stawki opłat:
1) w terenie zabudowanym - 20,00 zł,
2) poza terenem zabudowanym - 10,00 zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł.
(przyłącza zwolnione są z opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).
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§ 1. Uchwala stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury techniczne niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celach wymienionych w § 1 pkt.1 i 4 ustala się
następujące stawki za każdy dzień zajęcia:
a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5, 00 zł,
b) przy zajęciu jezdni powyżej 50%do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.
2. Stawki określone w § 2 ust.1 pkt.1 stosuje się także do pobocza, chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2
pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.
3. W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość drogi
mieszcząca się w liniach regulacyjnych drogi traktowana jest, jako jezdnia.
4. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3. 1.Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
urządzeń wymienionych w § 1 pkt.2 -120,00 zł.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w §1 pkt.2 jest
umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok, opłatę pobiera się proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wymienionych w § 1 pkt.3:

1) pod obiekty handlowe i usługowe - 0,50 zł, za 1m2
2) pod inne obiekty - 0,50zł, za 1m2
3) za umieszczenie reklamy - 1,50zł, za 1m2
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W odpowiedzi na Państwa pismo poniżej podaję wysokość stawek opłaty za 1m² powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych
Powiatu Wąbrzeskiego pobieranej za każdy rok:
1) poza obszarem zabudowanym
– 20,00zł;
2) w obszarze zabudowanym
– 40,00zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim –100,00zł.
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§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł;
2) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok
postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Stawkę za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym lub umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej, ustala się w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia.
4. W przypadku drogi nie urządzonej (nie posiadającej wyodrębnionych poszczególnych
elementów pasa drogowego) całość drogi mieszcząca się w liniach regulacyjnych drogi traktowana
jest jako jezdnia.
§ 3. 1. Ustala się stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego umieszczonych w pasie drogowym w wysokości:
1) sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - 3,00 zł;
2) inne sieci i pozostałe rodzaje urządzeń - 200,00 zł;
3) urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20 zł.
2. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy urządzeń umieszczonych na obiektach mostowych w wysokości - 60,00 zł.
§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat
za zajęcie pasa drogowego:
1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub usługowego - 0,50 zł;
2) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych
obiektów - 0,30 zł;
3) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy 1,50 zł.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 2-4,
ustala się stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia - 3,00 zł.
§1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wąbrzeźna, na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 13.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się stawki opłat za każdy dzień
zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% jej szerokości 5,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości 8,00 zł;
3) przy zajęciu chodników, zatok, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów 3,00 zł;
4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego 2,00 zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
1) w jezdni 40,00 zł;
2) poza jezdnią 20,00 zł.
§ 4. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień
zajęcia w wysokości 2,00 zł.
§ 5. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt. 4, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień
zajęcia w wysokości 2,00 zł.
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Informuję że opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych , na terenie gminy Wąpielsk w/w opłaty do chwili obecnej
nie były ustalane
§ 1. 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Wielgie
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym w § 1 ust. 1 pkt 1
i 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajmowania w wysokości:
1) jezdnia - przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 9 zł/m2 /dzień;
2) jezdnia - przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia szerokości jezdni - 10 zł/m2 /dzień;
3) chodnik, place, zatoki postojowe i autobusowe, zieleń drogowa, pobocze, rów - 8 zł/m2 /dzień.
§ 3. Za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętej przez rzut poziomy urządzenia,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się stawkę opłat rocznych w wysokości 200 zł/m2 /rok.
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym reklam i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 13.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia:
1) chodnika (ciągu pieszego) – 3,00 zł,
2) jezdni do 50 % szerokości – 5,00 zł,
3) jezdni powyżej 50 % szerokości – 10,00 zł,
4) obiektu mostowego – 10,00 zł,
5) innego elementu pasa drogowego – 3,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
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§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następującą roczną stawkę opłaty za 1 m2
powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) urządzenia sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, ciepłowniczej i światłowodowej 10zł,
2) pozostałe 50zł.
2. Roczna stawka opłat w wysokości określonej w § 3 ust. 1 obejmuje pełen rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawki opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w
pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia:
1) obiekty budowlane – 1,50 zł,
2) za reklamę – 1,00 zł.
2. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych studni publicznych, publicznych słupów ogłoszeniowych, tablic
ogłoszeniowych, pomników, kapliczek, krzyży przydrożnych, opłat nie pobiera się.
§ 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 4 (np.: ustawienie pojemnika, ogródki
gastronomiczne, pod parkingi (poza strefą płatnego parkowania), tymczasowe stoiska handlowe i ekspozycje), ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) w terenie zabudowanym – 1,00 zł,
2) poza terenem zabudowanym – 0,50 zł.
§1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 w pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia:
1) jezdni do 50% szerokości - 8 zł/dziennie;
2) jezdni powyżej 50% szerokości - 10 zł/dziennie;
3) chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok postojowych lub autobusowych – 4 zł/dziennie;
4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych wyżej - 2,50 zł/dziennie.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) dla urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągowych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą (rury osłonowe,
skrzynki itp.) – 200 zł/rocznie;
2) dla pozostałych urządzeń, w tym wodociągowych i kanalizacyjnych - 5 zł/rocznie.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 w pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego:
1) zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego wykorzystywanego na cele handlowe lub usługowe – 1zł/dziennie;
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2) zajętego przez rzut poziomy innego obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (np. kabiny telefoniczne, stacje transformatorowe itp.) – 1 zł/dziennie.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2
powierzchni reklamy - 2 zł/dziennie.
§ 5. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 w pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia:
1) na wydzielone miejsce parkingowe - 0,50 zł/dziennie;
2) na tymczasowe stoisko handlowe, stragany, ogródki wiedeńskie, gastronomiczne – 1 zł/dziennie;
3) na inne cele niewymienione w pkt 1 i 2 - 1 zł/dziennie.
§1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochrona dróg, w związku z:
1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;
2) umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, gminnych o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) opłata za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego, w tym poboczy, chodników, placów, zatok postojowych, zatok
autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni do 20% szerokości – 3,00 zł brutto (słownie:
trzy złote 00/100);
2) opłata za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego, w tym poboczy, chodników, placów, zatok postojowych, zatok
autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni od 20% do 50% szerokości – 5,00 zł brutto
(słownie: pięć złotych 00/100);
3) opłata za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego, w tym poboczy, chodników, placów, zatok postojowych, zatok
autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni od 50% do całkowitego zajęcia – 10,00 zł
brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100).
2. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej jak 1 m² pobiera się opłatę jak za 1 m2.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego przez 1 pełny dzień.
4. W/w opłaty nie obowiązują w przypadku zajęć pasa drogowego związanych z inwestycjami i remontami wykonywanymi dla
gminy Włocławek.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w szczególności przez linie energetyczne, telekomunikacyjne,
rurociągi ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m² powierzchni pasa drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
1) w jezdni 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100);
2) poza jezdnią 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100);
3) na obiekcie mostowym 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych
przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni w wysokości:
1) w jezdni 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100);
2) poza jezdnią 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100);
3) na obiekcie mostowym 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100).

§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni w wysokości
1,00 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100).
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m²
powierzchni w wysokości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100).
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 100%.

Urząd Miasta
Włocławek

Urząd Gminy
Zakrzewo

Zielony
Rynek 11/13

87-800

ul. Kujańska 5 77-424

Włocławek

Zakrzewo

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Zakrzewo, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 , z zastrzeżeniem pkt 2 ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodnika 2,00 zł;
2) jezdni do 50 % szerokości 2,50 zł;
3) jezdni powyżej 50 % szerokości 3,00 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego 1,50 zł.

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej
stawki opłat określone w pkt 1 podlegają obniżeniu o 50 %.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w jezdni – 90,00 zł;
2) chodniki i pobocza – 75,00 zł;
3) pozostały pas drogowy – 50,00 zł;
4) obiekt mostowy – 90,00 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych i innych
oraz ich przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut
poziomy umieszczanego urządzenia:
1) w jezdni – 1,00 zł;
2) poza jezdnią – 0,50 zł.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następującą stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2
powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego1 m2 powierzchni w wysokości 1,00 zł. – 1zł/ m2
2) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 2zł/
m2. Do obliczenia powierzchni reklamy przyjmuje się zewnętrzne obrysy reklamy.

Urząd Gminy w
Zbicznie

Zbiczno 120

87-305

Zbiczno

Urząd Gminy
Zbójno

Zbójno 35 A

87-645

Zbójno

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg w związku z:
1) Prowadzeniem robót w pasie drogowym.
2) Umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
3) Umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam.
4) Zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1.
§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1:
1) Jezdni:
a) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 5,00 zł,
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 10,00 zł.
2) Chodnika - 5,00 zł,
3) Dla pozostałych elementów pasa drogowego - 4,00 zł opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
§ 3. Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §
1 pkt 2:
- w pasie drogowym - 50,00 zł.
§ 4. Ustala się stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
a) za 1 m2 zajętej powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 5,00 zł,
b) za 1 m2 zajętej powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy powierzchni reklamy - 3,00 zł.
§ 5. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1pkt 4 w pasie drogowym 5,00 zł.
I. Stawki za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:

Urząd Gminy w
Złejwsi
Wielkiej

ul. Handlowa
7

87-134

Zławieś
Wielka

Opłata za zajęcie 1m2
powierzchni
w
tym
chodnika, torowisk, zatok
postojowych
i
autobusowych,
placów,
ścieżek
rowerowych,
ciągów pieszych
3,50 zł / m2/ dobę

Opłata za zajęcie
1m2
powierzchni
pasa drogowego i
jezdni przy zajęciu
do 20% szerokości
jezdni,

Opłata za zajęcie
powierzchni
drogowego i jezdni
zajęciu od 20% do
szerokości jezdni

4,00 zł / m2/ dobę

6,00 zł /m2 /dobę

1m2
pasa
przy
50%

Opłata za zajęcie 1m2
powierzchni
pasa
drogowego i jezdni przy
zajęciu od 50% szerokości
do całkowitego zamknięcia
jezdni

Opłata
za
zajęcie
1m2
powierzchni,
w
tym
poboczy,
zieleńca, rowu

10,00 zł /m2 /dobę

3,00 zł
/dobę

/m2

II. Roczne stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego
Lp.
1
2
3

Rodzaje elementu zajętego pasa
drogowego
Jezdnia, chodnik, zatoka postojowa i
autobusowa
Pozostałe elementy pasa drogowego
Drogowe obiekty inżynierskie

Obszar zabudowany
(zł / m2 )
60

Obszar niezabudowany
(zł / m2 )
40

40
120

20
120

Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy
wysokość opłat oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
III. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam.

Urząd Gminy
Złotniki
Kujawskie

ul.
Powstańców
88-180
Wielkopolskic
h6

Złotniki
Kujawskie

Opłata za 1 m2 powierzchni pasa
Opłata za 1 m2 powierzchni
Opłata za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut
drogowego
reklamy
poziomy
na prawach wyłączności
(np. parkingi)
obiektu budowlanego lub
usługowego
2,00 zł /m2 / dzień
0,50 zł /m2 / dzień
4,00 zł /m2 / dzień
Stawki przyjęte na drogach gminnych:
- pobocze, rów, zieleniec 2zł/m2 dziennie
- chodnik, plac, zatoki postojowe lub autobusowe 3zł/m2 dziennie
- jezdni (asfalt, grunt) do 50% zajętości 5zł/m2 dziennie
- jezdni (asfalt, grunt) powyżej 50% zajętości 8zł/m2 dziennie
Za umieszczanie infrastruktury w obszarze zabudowanym 75zł/m2 raz w roku.
Za umieszczanie infrastruktury poza obszarem zabudowanym 150zł/m2 raz w roku.
Na drogach powiatowych trzeba uzyskać informację u odpowiednich służb.

Starostwo
Powiatowe w
Żninie

ul. Potockiego
88-400
1

Żnin

Urząd Miejski
w Żninie

ul. 700-lecia
39

Żnin

88-400

