
Zarządzenie Nr 12/2022 

Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę pasa drogowego 

dróg publicznych będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, których zarządcą 

jest Prezydent Miasta Gdańska, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego 

lub obsługi użytkowników ruchu.  

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1376 

zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1005, poz.471, poz. 1595, Dz. U. z 2022 r. poz. 32, poz. 655) oraz § 2 ust. 2 i § 3 

ust. 1 Statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - jednostki budżetowej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i 

Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej (zmienionej uchwałami:  nr XVI/258/11 z dn. 25 sierpnia 2011 r.; nr 

XXV/511/12 z dn. 23 kwietnia 2012 r.; nr XXIX/598/12 z dn. 30 sierpnia 2012 r.; nr XXXIX/881/13 z dn. 25 

czerwca 2013r.;  nr IX/203/15 z dn. 30 kwietnia 2015 r.; nr XXXIII/910/17 z dn. 12 stycznia 2017 r.; nr 

XLII/1175/17 z dn. 31 sierpnia 2017 r.; nr XLVII/1414/18 z dn. 25 stycznia 2018 r.,  zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 7/2021 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 30 kwietnia 2021 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg publicznych będących w 

trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska, na cele 

związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się minimalne stawki czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg publicznych, w celu 

umieszczenia niżej wymienionych obiektów i urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, a także potrzebami obsługi użytkowników ruchu:  

Przeznaczenie nieruchomości  

Stawka w zł za 1m² powierzchni gruntu, płatna 

w stosunku miesięcznym  

Droga 

krajowa  

Droga 

wojewódzka  

Droga 

powiatowa  

Droga 

gminna  

Wiaty przystankowe  

Grunty zabudowane wiatami 

przystankowymi 

wyposażonymi w tablice 

reklamowe typu „A”  

36,38 zł 

Grunty zabudowane wiatami 

przystankowymi bez tablic 

reklamowych typu „A”  

26,16 zł 

Grunty przeznaczone pod 

zabudowę wiatami 

przystankowymi  

18,92 zł 

Stacje 

ładowania niestanowiące 

infrastruktury ładowania 

drogowego transportu 

publicznego 

Punkt ładowania 17,34 zł 

Przyłącza 

energetyczne 

zasilające 

punkt 

ładowania  

Pod jezdnią, 

zatoką 

autobusową, 

torowiskiem 

tramwajowym  

8,41 zł 

Pod 

chodnikami, 

zatokami 

postojowymi i 

pozostałymi 

1,73 zł 0,86 zł  



elementami 

pasa 

drogowego  

Stanowisko postojowe  4,73 zł  3,78 zł  2,20 zł  1,58 zł  

2. Ustala się stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych w celu prowadzenia robót 

budowlanych związanych z umieszczeniem stacji ładowania niestanowiących infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego:  

Element pasa drogowego 

Stawka w zł za 1m² powierzchni gruntu, płatna w stosunku dziennym 

Droga krajowa 
Droga 

wojewódzka 

Droga 

powiatowa 
Droga gminna 

Jezdnia 4,20 zł 2,10 zł 

chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka 

postojowa i parkingowa, ciąg pieszo-

jezdny 

3,15 zł 1,58 zł 

pozostałe elementy 2,10 zł 1,05 zł 

§ 4. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na okres 21 

dni. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. 

 

DYREKTOR 

/-/ Mieczysław Kotłowski 


