
ZARZĄDZENIE NR 5/2020
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 
8 października 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg 

wewnętrznych będących własnością Gminy Gruta

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 ze zm.) oraz art. 11 i art. 12 Ustawy z dnia 22 listopada 2019r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 )

zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2019 Wójta Gminy Gruta zastępuje się załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 101/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 października 2019 r. sprawie 
określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy 
Gruta pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski
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Załącznik do zarządzenia Nr 5/2020

Wójta Gminy Gruta

z dnia 20 stycznia 2020 r.

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG WEWNĘTRZNYCH

1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, dla których właścicielem jest 
Gmina Gruta, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

a) prowadzenia w pasie drogowym dróg wewnętrznych robót niezwiązanych z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

b) umieszczania w pasie drogowym dróg wewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

c) umieszczania w pasie drogowym dróg wewnętrznych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

d) zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 
w ppkt a), b) i c).

2. Ustala się następujące stawki opłat dziennych (netto) za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz stawkę opłaty rocznej za 
umieszczanie w pasie drogowym dróg wewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 1,50 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie - 3,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł,

b) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, 
ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1 m2 - 1,50 zł,

c) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (np. rowy, pasy zieleni) za zajęcie 
1 m2 - 0,80 zł,

d) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego, za 1m2 rzutu poziomego:

1) linie energetyczne oraz urządzenia z nimi związane – 113,00 zł netto,

2) linie telekomunikacyjne oraz urządzenia z nimi związane 56,00 zł netto,

3) gazociągi 40,00 zł netto,

4) wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa 9,00 zł netto;

5) inne – 50,00 zł netto;

e) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w wysokości 8,00 zł/m2 za dzień,

f) za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. a-e 
w wysokości 8,00 zł/m2 za dzień.

3. Przy prowadzeniu prac związanych z remontem elewacji budynku lub połaci dachowych stosuje się 
stawki w wysokości 50% stawek określonych w punkcie 2.

4. Minimalna opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych nie może być niższa niż 20 zł.

5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
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6. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez 
rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego.

7. Opłaty pobiera się również, bez uprzedniego zawarcia umowy, za zajęcie pasa drogowego
w celu likwidacji awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym.

8. Za wejście w pas drogowy bez zezwolenia właściciela drogi, bez zawarcia z nim umowy na zajęcie pasa 
drogowego, przekroczenie ustalonego terminu lub powierzchni zajęcia pasa drogowego, właściciel drogi może 
skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
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