
UCHWAŁA NR VII/61/2019 
RADY GMINY W CZERNIKOWIE

z dnia 26 czerwca 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r., poz.506) oraz art. 40 ust. 8 i ust 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.2068 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/145/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w 
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Kuj- 
Pom. Nr 61, poz. 1240) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Za zajęcie 1 m elementów pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1, 
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
l jjezdni do 20% szerokości, zatok postojowych i autobusowych -  5,00 zł.;
2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości -  7,00 zł.;
3) powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni -  10,00 zł.;
4) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych -  

30,00 zł.;
5) drogi o nawierzchni gruntowej:

a) do 50% szerokości pasa drogowego -  3,00 zł.;
b) powyżej 50% do całkowitego zajęcia pasa -  6,00 zł.;

6) pod inwestycje związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej -  sieci 
światłowodowej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu - 0,50 zł.;

7) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1 -6 -  2,00 zł.”

2) w § 3 ust 1 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
„umieszczanie w obszarze zabudowanym i poza nim urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej -  sieci światłowodowej zapewniającej dostęp do szybkiego 
Internetu - 10,00zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

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



Uzasadnienie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom gminy Czernikowo 

oczekujących stabilnego, pewnego i taniego dostępu do sieci Internetowej, proponuje się 

obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej w 

zakresie sieci światłowodowej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu:

- opłat rocznych za zajęcie pasa;

- opłat za każdy dzień zajęcia pasa pod inwestycje .

Zaproponowane kwoty pozwolą rozwijać sieć i przyłączać kolejnych klientów do 

sieci z dobrą przepustowością łącza oraz ze stabilnym pingiem, a także wpłyną na obniżenie 

opłaty abonamentowej dla użytkowników -  mieszkańców gminy Czernikowo.


