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UCHWAŁA NR XXV/78/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 w związku z art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (
Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016r. poz. 446 i 1579 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dla dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański niżej wymienione stawki
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub w celach
innych niż wymienione w § 2-3 niniejszej uchwały:
1) do 50 % zajmowanej szerokości jezdni 7,00zł
2) powyżej 50% zajmowanej szerokości jezdni 9,00 zł
3) za chodnik, ścieżkę rowerową, ciągi pieszo - rowerowe 8,00 zł
4) za pobocze 3,00 zł
5) pozostałe elementy pasa drogowego 3,00 zł
2. Stawki określone w ustępie 1 pkt 1,2, i 5 niniejszego paragrafu, obniża się o 50 % dla dróg gruntowych.
§ 2. 1. Ustala się dla dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański niżej wymienione stawki
rocznych opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m2 powierzchni pasa zajętego przez
rzut poziomy urządzenia, w przypadku:
1) sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, przyłącza lub
innego powiązanego urządzenia niniejszych sieci:
a) w jezdni, chodniku, ścieżce rowerowej, ciągu pieszo - jezdnym

- 70,00 zł

b) w pozostałych elementach pasa drogowego

- 40,00 zł

c) na drogowym obiekcie inżynierskim

- 200,00 zł

2) sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, światłowodu, przyłącza lub innego powiązanego urządzenia
niniejszych sieci:
a) w jezdni, chodniku, ścieżce rowerowej, ciągu pieszo - jezdnym

- 70,00 zł

b) w pozostałych elementach pasa drogowego

- 40,00 zł

c) na drogowym obiekcie inżynierskim

- 200,00 zł

d) montaż napowietrzny

- 40,00 zł
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3) pozostałych urządzeń:
a) w jezdni, chodniku, ścieżce rowerowej, ciągu pieszo - jezdnym

- 70,00 zł

b) w pozostałych elementach pasa drogowego

- 40,00 zł

c) na drogowym obiekcie inżynierskim

- 200,00 zł

2. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury gminnej, realizowanych
w ramach inwestycji i remontów finansowanych ze środków budżetu gminy, stawki opłat o których mowa
ulegają zmniejszeniu o 99 %.
§ 3. Ustala się dla dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański niżej wymienione stawki
dziennych opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, za każdy metr
kwadratowy powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni
reklamy:
1) za obiekty na cele handlowe i usługowe 5,00 zł
2) za reklamy 10,00 zł
3) za inne obiekty 8,00 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 5. Traci moc uchwała Nr L77/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego 2014, poz. 3589).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego .
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