
OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r.  poz.296 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały  Nr XXII/221/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie  ustalenia 
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2004 r. Nr 74, poz. 1609), z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XII/107/2015 Rady Miasta Gniezna z 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

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

1) § 2 uchwały Nr XII/107/2015 Rady Miasta Gniezna z 30 września 2015 r. o zmianie uchwały 
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. 
poz. 5798), który stanowi:

„§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.”;

2) § 3 uchwały Nr XII/107/2015 Rady Miasta Gniezna z 30 września 2015 r. o zmianie uchwały 
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. 
poz. 5798), który stanowi:

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.”;

3) § 4 uchwały Nr XII/107/2015 Rady Miasta Gniezna z 30 września 2015 r. o zmianie uchwały 
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. 
poz. 5798), który stanowi:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gniezna

Michał Glejzer

Id: DB0C9415-524E-4643-97AC-E4B1BD5A9D11. Podpisany Strona 1



Załącznik do obwieszczenia

Rady Miasta Gniezna

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XXII/221/2004
Rady Miasta Gniezna

z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 40 ust 8 i 9  ustawy z dnia 21 marca z 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Gniezna, 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 dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki 
opłat za każdy dzień zajęcia:

1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym z wyjątkiem budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej, cieplnej:

a) chodnika, poboczy, placów  - 0,40 zł.

b) jezdni do 20 % szerokości  - 2,00 zł.

c) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości  - 4,00 zł.

d) jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego jej zajęcia  - 8,00 zł.

2) w celu prowadzenia robót związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej
 - 0,40 zł.

3) w celu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności:

a) poprzez umieszczenie ogródka gastronomicznego  - 0,25 zł.

b) poprzez umieszczenie wiat targowych kwiatowych                                       - 0,01 zł

c)1) poprzez umieszczenie stojaków, stoisk promocyjnych                                 - 1,00 zł

d)2) poprzez umieszczenie stoisk handlowych                                                     - 0,10 zł

2. Do elementów pasa drogowego oraz rodzaju pasa drogowego nie wymienionego w pkt 1 ustala się stawkę 
opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,50 zł.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XII/107/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 września 2015 r. o 
zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 5798), która weszła w życie z dniem 22 października 2015 r.

2) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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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 pkt 2 ustala się roczne stawki opłat za 1m2 

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) przy umieszczaniu przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i do sieci cieplnej  -20,00 zł.

2) przy umieszczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, teletechnicznych,  - 40,00 zł.

3)3) przy umieszczaniu urządzeń energetycznych                                                               - 100,00 zł.

4) na drogowym obiekcie inżynierskim  - 160,00 zł.

5) przy umieszczaniu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej stosuje się stawki w wysokości 10% 
określonych w pkt 1 i 4.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 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.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 

powierzchni, zajętej przez:

1) rzut poziomy obiektu budowlanego  - 0,20 zł.

2) reklamę  - 0,20 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

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

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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