UCHWAŁA NR XXIII/482/12
RADY MIASTA GDYNI
z 26 września 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest
Prezydent Miasta Gdyni.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz
na podstawie art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.2) Rada Miasta Gdyni
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Gdyni, których
zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni – na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niŜ
wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym (§1 pkt 1) w zaleŜności od kategorii drogi
ustala się następujące stawki dziennej opłaty w odniesieniu do wymienionych
elementów pasa drogowego:

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168,
poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945
i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472.

Kategoria drogi

Element pasa drogowego
jezdnia z zachowaniem przejezdności
jezdnia przy całkowitym zamknięciu ruchu kołowego
chodnik, ścieŜka rowerowa, zatoka postojowa
i parkingowa, ciąg pieszo-jezdny, plac
zieleń, pozostałe elementy pasa drogowego

krajowa wojew. powiat. gminna
6,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
8,00 zł
2,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

§ 3. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(§ 1 pkt 2) ustala się następujące stawki rocznej opłaty za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
Kategoria drogi

Element pasa drogowego

krajowa wojew. powiat. gminna
wszystkie elementy pasa drogowego z wyjątkiem obiektów
mostowych

40,00 zł
200,00 zł

na obiekcie mostowym

§ 4. 1. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(§ 1 pkt 3) ustala się następujące stawki dziennej opłaty za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego obiektu:
Kategoria drogi

Rodzaj zajęcia

krajowa wojew. powiat. gminna
obiekty budowlane

2,00 zł

1,00 zł

0,60 zł

0,30 zł

2. Za umieszczanie w pasie drogowym reklam (§ 1 pkt 3) ustala się
następujące stawki dziennej opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy:
Kategoria drogi

Rodzaj zajęcia

krajowa wojew.
reklamy

powiat. gminna

2,50 zł

§ 5. 1. Ustala się następujące stawki dziennej opłaty za zajęcie 1m2
powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności (§1 pkt 4) w celu prowadzenia
tymczasowych punktów handlowo - usługowych lub sezonowych ogródków
gastronomicznych:
Rodzaj zajęcia

Kategoria drogi
krajowa

wojew. powiat. gminna

tymczasowe punkty handlowo-usługowe
sezonowe ogródki gastronomiczne

1,50 zł
1,20 zł

0,60 zł

2. Ustala się następujące stawki dziennej opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni
pasa drogowego na prawach wyłączności(§1 pkt 4) w celach innych niŜ wymienione
w §2, §3, §4, §5 ust.1):
Rodzaj zajęcia
w celach innych niŜ wymienione w §2, §3, §4, §5 ust.1

Kategoria drogi
krajowa

wojew. powiat. gminna

2,00zł

1,00zł

§ 6. 1. Zajęcie pasa drogowego w warunkach przewidzianych w § 2 i § 5 przez
czas krótszy niŜ 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez
1 dzień.
2. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niŜ 1m2 lub
o powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub
urządzenia mniejszy niŜ 1m2 stosuje się stawki takie, jak za zajęcie 1m2 pasa
drogowego.
3. Za reklamę o powierzchni mniejszej niŜ 1m2 stosuje się stawkę opłaty jak za
reklamę o powierzchni 1m2.
§ 7. W przypadku zajęcia pasa drogowego z tytułu prowadzenia w nim robót
lub umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej w celu realizacji
inwestycji lub remontów niezwiązanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, lecz w całości lub w części finansowanych ze środków
budŜetu Gminy Miasta Gdyni – stawki opłat, o których mowa w § 2 i § 3, ulegają
zmniejszeniu o 99 %.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 10. Traci moc Uchwała nr XXIII/517/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września
2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczenie w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta
Gdyni, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2004 r. Nr 140, poz. 2464
z 22.11.2004r.).

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski

