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Uchwała Nr XXV/174/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie Gminy Kosakowo  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 

8  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 2068 

ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których 

zarządcą jest Wójt Gminy Kosakowo, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1. prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2. umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych                 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3. umieszczenia w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych            

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

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

w pkt 1-3. 

2. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XL/7/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16.02.2006r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zmienioną uchwałą nr XI/62/2011 z dnia 

6 lipca 2011r w sprawie zmiany uchwały nr XL/7/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 lutego 

2006r. dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.  
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UZASADNIENIE  

Obowiązujące dotychczasowe stawki opłat za zajecie pasa drogowego zostały ustalone 

uchwałą nr XL/7/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16.02.2006r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zmienioną uchwałą nr XI/62/2011 z dnia 6 lipca 

2011r w sprawie zmiany uchwały nr XL/7/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 lutego 2006r. 

dotyczącej wysokości stawek opłat z a zajęcie pasa drogowego 

Do dnia przedłożenia niniejszego projektu uchwały, stawki, o których mowa w wyżej 

cytowanej uchwale nie były waloryzowane. Zachodzi, zatem konieczność uchwalenia zmiany 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, odpowiednich do aktualnych warunków 

zarządzania drogami gminnymi. Proponowany projekt uchwały zakłada wzrost oraz obniżenie 

poszczególnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Wprowadzenie specjalnych stawek 

w zakresie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej spowodowane jest wejściem w życie 

w dniu 25.10.2019r. zmiany art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych. 
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                                                                                                                                    Załącznik 1 

                         do Uchwały Nr XXV/174/2020 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 30 stycznia 2020 r.  

 

 

1. Stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 

drogowym (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego).  

Kategoria drogi Stawka opłaty 

za zajęcie 

powyżej 50% 

szerokości 

jezdni 

Stawka opłaty 

za zajęcie do 

50% szerokości 

jezdni 

Stawka opłaty 

za zajecie 

chodnika lub 

ścieżki 

rowerowej 

Stawka opłaty 

za zajęcie 

pobocza, pasa 

zieleni, rowu 

przydrożnego 

 zł/m2/dzień zł/m2/dzień zł/m2/dzień zł/m2/dzień 

Drogi gminne 9,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny, traktowane jest, jako zajęcie pasa 

drogowego za 1 dobę. 

Zajecie pasa drogowego przez każdą następną godzinę kolejnej doby traktowane jest jak 

zajęcie pasa drogowego przez kolejną dobę. 

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 traktowane jest, jako 1m2. 

Opłata za zajęcie pasa drogowego nie może być mniejsza niż 10,00 zł.  

 

2. Stawki opłat całorocznych za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, (nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego).  

Kategoria drogi Urządzenie umieszczone w obrębie pasa drogowego 

 zł/m2/rok 

Drogi gminne 100,00 zł 

Stawki opłat w wysokości określonej powyżej obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w 

pasie drogowym. 

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na okres krótszy niż rok wysokość opłat 

obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym, 

licząc od pierwszego dnia zajęcia pasa drogowego. 

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 

1m2 pobiera się opłatę jak za 1m2. 

 

3. Stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 

drogowym dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Kategoria drogi Stawka opłaty 

za zajęcie 

powyżej 50% 

szerokości 

jezdni 

Stawka opłaty 

za zajęcie do 

50% szerokości 

jezdni 

Stawka opłaty 

za zajecie 

chodnika lub 

ścieżki 

rowerowej 

Stawka opłaty 

za zajęcie 

pobocza, pasa 

zieleni, rowu 

przydrożnego 
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 zł/m2/dzień zł/m2/dzień zł/m2/dzień zł/m2/dzień 

Drogi gminne 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny, traktowane jest, jako zajęcie pasa 

drogowego za 1 dobę. 

Zajecie pasa drogowego przez każdą następną godzinę kolejnej doby traktowane jest jak 

zajęcie pasa drogowego przez kolejną dobę. 

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 pobiera się opłatę jak za 1m2. 

 

4. Stawki opłat całorocznych za umieszczenie w pasie drogowym 1m2obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Kategoria drogi Urządzenie umieszczone w obrębie pasa drogowego 

 zł/m2/rok 

Drogi gminne 20,00 zł 

Stawki opłat w wysokości określonej powyżej obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w 

pasie drogowym.  

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na okres krótszy niż rok wysokość opłat 

obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym, 

licząc od pierwszego dnia zajęcia pasa drogowego. 

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 

1 m2 pobiera się opłatę jak za 1 m2. 

 

5. Stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 

obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 

Kategoria drogi Stawka opłaty za rzut poziomy powierzchni obiektu budowlanego/ 

reklamy w obrębie pasa drogowego 

 zł/m2/dzień 

Drogi gminne 1,00 zł 

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego oraz reklam nie może być 

mniejsza niż 10,00 zł. 

 

6. Stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności, w innych 

celach niż, wymienione w punktach 1-5. 

Kategoria drogi Stawka opłaty za rzut poziomy powierzchni obiektu w obrębie pasa 

drogowego 

 zł/m2/dzień 

Drogi gminne 1,00 zł 

7. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

stosuje się stawki określone w pkt. 2 w wysokości 2%, z wyłączeniem przyłączy 

wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości pełniących funkcję 

mieszkaniową, dla których stosuje się stawkę 0,10 zł za każdy 1m2 powierzchni pasa 

drogowego. 
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8. Za zajęcie pasa drogowego od linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz 

innych urządzeń umieszczonych w kanale technologicznym nie pobiera się opłaty. 

Za umieszczenie linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych w kanalizacji 

kablowej nie pobiera się opłaty. 


