
UCHWAŁA NR 94/IX/VII/2015
RADY GMINY LINIA

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego dróg publicznych, dla 
których zarządcą jest Wójt Gminy Linia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 460 z późn. zm.) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, określoną w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego 
przez 1 dzień.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 290/XXXV/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest 
Wójt Gminy Linia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Linia

Czesław Hinz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 3646

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmjugazde
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmjugazde


Załącznik nr 1 

                                                             do uchwały Nr 94/IX/VII/2015 

                                                                                                    Rady Gminy Linia 

                                                                                                    z dnia 29 października 2015 r. 
 
 
1. Prowadzenie robót w pasie drogowym 
 

Kategoria 
dróg 

Rodzaj elementu 
zajętego pasa 
drogowego 

Procentowa wielkość 
zajmowanej 
szerokości 

Stawka opłat za prowadzenie 
robót w pasie drogowym za 

1m2 dziennie 

Jezdnie --- 10 zł 

Chodniki, ciągi pieszo-
jezdne, ścieżki 
rowerowe 

--- 8 zł 

Pasy zieleni 
przydrożnej lub 
pobocza 

--- 6 zł 

Do 50 % 4 zł Drogi o nawierzchni 
gruntowej Powyżej 50 % 10 zł 

Gminne 

Pozostałe elementy 
pasa drogowego 

--- 10 zł 

 
 

 
2. Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej     

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 

 

Kategoria 
dróg 

Rodzaj elementu 
zajętego pasa 
drogowego 

Roczna stawka za umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego za 1m2 

Drogi o nawierzchni 
gruntowej, pobocza, 
pozostałe elementy pasa 
drogowego 

12 zł 

Chodniki, ciągi pieszo-
jezdne, ścieżki 
rowerowe 

20 zł 
Gminne 

Jezdnie i ulice 
pozostałe 

20 zł 
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3. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam. 

 

Kategoria 
dróg 

Rodzaj elementu zajętego 
pasa drogowego 

Stawka opłat za umieszczanie w pasie drogowym 
obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam za 1m2 dziennie 

Obiekty budowlane Reklamy 
Chodniki i pobocza 

2 zł 4 zł 

Jezdnie i ulice pozostałe 2 zł 4 zł Gminne 

Jezdnie i ulice o 
nawierzchni gruntowej 

2 zł 4 zł 

 
 
 
 

4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 
wymienione w pkt 1-3 niniejszego załącznika. 

 
Kategoria 

dróg 

Rodzaj elementu 
zajętego pasa 
drogowego 

Stawka opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności za 
1m2 dziennie 

1 2 3 4 
„koperta” 

dla 
pojazdu 
osoby o 

obniżonej 
sprawności 
narządów 

ruchu 

Zagospodarowanie 
zielenią 

„ogródki 
konsumpcyjne” 

Inne niż 
wymienione 
w kolumnie 

1, 2, 3 
Gminne Chodniki i pobocza 

0 zł 0 zł 1,00 zł 2 zł 
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