
OBWIESZCZENIE NR 1/2019
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa 
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brodnica, na cele niezwiązane 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XVIII/177/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 
27 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla 
których zarządcą jest Wójt Gminy Brodnica, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 6343) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVI/240/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 
jest Wójt Gminy Brodnica, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5144).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały nie obejmuje
§ 2 i § 3 Uchwały Nr XXXVI/240/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest 
Wójt Gminy Brodnica, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, które stanowią: "§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica", "§ 3. Uchwała 
wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego"

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Brodnica

Andrzej Wojciechowski

Id: 7DD15870-170C-4457-8F22-9ECA80815CA8. Podpisany Strona 1



      Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2019 
      Rady Gminy Brodnica 
      z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR XVIII/177/2017 
RADY GMINY BRODNICA 

 
z dnia 27 września 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których 
zarządcą jest Wójt Gminy Brodnica, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730.) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Uchwala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych: 

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym – drogi o nawierzchni twardej - za zajęcie 1m2 
powierzchni jezdni: 

 a) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości włącznie - 6,00 zł, 
 b) przy zajęciu pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł. 

2) za prowadzenie robót w pasie drogowym – drogi o nawierzchni gruntowej - za zajęcie 1m2 
powierzchni jezdni: 

 a) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości włącznie - 4,00 zł, 
 b) przy zajęciu pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł. 

3) za prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, na placach, zatokach postojowych  
i autobusowych, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo jezdnych za zajęcie l m2 powierzchni - 5,00 
zł. 
 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami łub 
potrzebami ruchu drogowego, za zajęcie 1m2  powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut 
poziomy urządzeń: 
1) poza obszarem zabudowanym – 15,00 zł, 

2) w obszarze zabudowanym - 25,00 zł. 
 2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do 
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
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3.1 Stawkę za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych pomniejsza się o 80 %. 

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego  
w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: 
1) za l m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 6,00 zł, 

2) za l m2 rzutu poziomego innego obiektu – 3,00 zł, 
3) za 1m2 powierzchni reklamy – 4,00 zł. 

4) za 1m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie,  
w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz, itp. – 2,00 zł. 

 2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak za zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

§ 4. Dla zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione  
w § 1, § 2, § 3 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia w wysokości 3,00 zł za 1m2. 

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1, § 2, § 3 oraz § 4 o powierzchni 
mniejszej niż 1m2 pobiera się opłaty jak za 1m2. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/113/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 października 2004r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 

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

                                                             

1 Dodany przez § 1 Uchwały Nr XXXVI/240/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brodnica, na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielk.  
z 2018 r. poz. 5144), która weszła w życie z dniem 12 lipca 2018 r. 

Id: 7DD15870-170C-4457-8F22-9ECA80815CA8. Podpisany Strona 2




