
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr W.0050.14.2017 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością 

Gminy Przesmyki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu. 

 

§ 1. 1) Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1m
2
 powierzchni pasa drogowego z tytułu 

prowadzenia robót w pasie drogowym oraz korzystania z pasa drogowego na prawach 

wyłączności: 

 

a) za zajęcie jezdni do 50% szerokości  jezdni                               - 8,00 zł/1m
2
 /1 dzień, 

b) za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości jezdni                      - 10,00 zł/1m
2
 /1 dzień, 

c) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego                   - 8,00 zł/1m
2
 /1 dzień. 

d) drogi o nawierzchni gruntowej                                                    - 8,00 zł/1m
2
 /1 dzień, 

 

2) Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane  jak zajęcie 

pasa drogowego na 1 dzień. 

 

3) Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w punkcie 1, o powierzchni mniejszej niż 1 

m
2
 stosuje się stawki opłat jak za zajęcie 1m

2
 pasa drogowego. 

 

 

§ 2. 1) Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1m
2
 powierzchni pasa drogowego  

w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

a) poza obszarem zabudowanym                                                       - 80,00 zł/1m
2
 /rok 

b) w obszarze zabudowanym                                                             - 80,00 zł/1m
2
 /rok 

c) na drogowym obiekcie inżynieryjnym                                          - 80,00 zł/1m
2
 /rok 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) Roczne stawki opłat w wysokości określonej w punkcie 1 obejmują pełny rok 

kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

 

3) Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat oblicza jest 

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (wliczając 

dzień umieszczenia). 

 

4) Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których 

mowa w punkcie 1, o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 1m
2
 stosuje się stawki 

opłat takie jak za zajęcie 1m
2
. 

 

§ 3. 1) Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1m
2
 powierzchni pasa drogowego  

z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: 

 

a) obiektów handlowych lub usługowych                      - 5,00 zł/1m
2
/1 dzień, 

b) innych obiektów                                                          - 5,00 zł/1m
2
/1 dzień, 

c) reklam                                                                          - 8,00 zł/1m
2
/1 dzień. 



2) Za zajecie 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 punkcie 1, o powierzchni mniejszej niż 

1m
2
 stosuje się stawki opłat jak za zajęcie 1m

2
 pasa drogowego. 

 

§ 4. Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w innych 

celach niż wymienione w § 1, 2 i 3                                             - 0,50 zł/  1 dzień 

 

§ 5. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT przez Gminę do wartości określonych opłat 

w § 1 – 4 doliczony będzie podatek VAT. 


