
UCHWAŁA NR XL/468/2014
RADY GMINY LUZINO

z dnia 12 maja 2014 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.)  1 w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.260, zm. poz. 843, poz. 1543) 
art. 4 ust. 2, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172, z późn. zm.) 2

Rada Gminy Luzino 
uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Uchyla się uchwały:

1. Nr XXXIV/400/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino,

2. Nr XXXVIII/445/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIV/400/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino,

3. Nr XXXIX/457/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki w uchwale Nr XXXVIII/445/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIV/400/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.  

1) Dalsze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379
2) Dalsze zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 676, Nr 232 poz. 1378

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11 czerwca 2014 r.

Poz. 2117



§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

Bartłomiej Formela
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                 Załącznik  
                                                                                                             do Uchwały Nr XL/468/2014 

                                                                                               Rady Gminy Luzino 
                                                                                                       z dnia 12 maja 2014 roku 

 
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       

1 m2 dzienne 
jezdnie 

 
----------------- 

10 zł 

 

chodniki 

 
----------------- 

10 zł 

pasy zieleni przydroŜnej 

lub pobocza 

 

----------------- 

9 zł 

do 50% 8 zł ulice o nawierzchni 

gruntowej 

 
powyŜej 50% 

9 zł 

do 50% 9 zł 

gminne i  powiatowe, 

będące w zarządzie 

gminy 

pozostałe ulice 

 powyŜej 50% 10 zł 

 
 

2. Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego 

 
 

Roczna stawka opłat za umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego z 1 m2 

 Kategoria dróg 
Rodzaj elementu 

zajętego pasa 
drogowego dla sieci kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej, 
sieci wodociągowej i 

sieci gazowych 

linie energetyczne i 
telekomunikacyjne oraz 

urządzenia z nimi 
związane 

jezdnie i ulice  

 
15 zł 140 zł 

chodniki i pobocza 

 
15 zł 140 zł 

gminne i powiatowe 

będące w zarządzie 

gminy 
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3. Umieszczenie 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 umieszczenie w pasie drogowym 
obiektów budowlanych, niezwiązanych z 

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

obiekty budowlane reklamy 

 

chodniki i pobocza 

 

10 zł 

 

 

10 zł 

jezdnie i pozostałe ulice 9 zł 9 zł 

 

gminne i powiatowe 

będące w zarządzie 

gminy 
jezdnie i ulice o 

nawierzchni gruntowej 
8 zł 8 zł 

 
4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niŜ 

wymienione w pkt. 1-3 niniejszego załącznika 
 
Kategoria 
dróg 

Rodzaj 
elementu 
zajętego pasa 
drogowego 

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

dziennie 

1 2 3 4 
„koperta” dla 
pojazdu osoby 

o obniŜonej 
sprawności 
narządów 

ruchu 

zagospodarowanie 
zielenią 

„ogródki 
konsumpcyjne” 

inne niŜ 
wymienione w 
kolumnie 1,2 i 

3 

gminne i 
powiatowe 
będące w 
zarządzie 

gminy 

chodniki i 
pobocza 

 
10 zł 

 

 
8 zł 

 
10 zł 

 
10 zł 
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