UCHWAŁA Nr IX/87/2019
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg położonych
w Gminie Czernikowo, 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 niż
wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa
w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20 % szerokości, zatok postojowych i autobusowych - 5,00 zł;
2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł;
4) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych- 10,00 zł;
5) pod inwestycje związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej- sieci
światłowodowej- 0,50 zł;
6) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 - 2,00 zł.
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące
roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
1) w obszarze zabudowanym - 150,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym -100,00 zł;
3) umieszczanie w obszarze zabudowanym i poza nim urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej- sieci światłowodowej- 10,00 zł.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą
stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego - 1,00 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy
ustala się stawkę opłaty za każdy dzień od 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości -1,50 zł.
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej
w ust. 2 podwyższa się o 50%.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na:
1) tymczasowe ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 0,50 zł;
2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar 0,30 zł;
3) wykorzystanie pod zieleń i uprawy rolne - 0,05 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/145/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28
kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 1240 oraz z 2019 r. poz. 4022).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2018.2068 z późn.zm.) Rada Gminy Czernikowo jest upoważniona do ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Czernikowo.
Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określała dotychczas Uchwała nr
XXI/145/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych. Przepisy te 'wymagają uzupełnienia i doprecyzowania dlatego też
uchwala się opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej w
zakresie sieci światłowodowej. Przyjęty poziom opłat jest porównywalny z opłatami na
terenie gmin sąsiednich.

