
UCHWAŁA NR XLII/329/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 18 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2022 r. 
poz. 1768, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/107/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia- 150,00 zł, z tym że dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej- sieci światłowodowej -
10,00 zł.”.. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego 
w Lipnie pismem z dnia 29 czerwca 2022 r., na uchwałę Rady Gminy Czernikowo nr XI/107/2019 z dn. 
23 grudnia 2019 r. w części obejmującej ustalenie rocznej stawki opłat za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa 
drogowego zajętego przez rzut poziomy. Prokurator Rejonowy w Lipnie zarzucił Radzie Gminy Czernikowo 
naruszenie art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
w zakresie naruszenia zróżnicowania stawki w zależności od tego czy część pasa drogowego znajduje się 
w terenie zabudowanym czy poza terenem zabudowanym. Art. 40 ust. 9 u. d. p. nie wymienia miejsca 
znajdowania się pasa drogowego jako kryterium do ustalenia stawek pasa drogowego. Prokurator Rejonowy 
w Lipnie wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy Czernikowo o uzupełnienie podjętej uchwały przez dodanie 
w uchwale na podstawie art. 40 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zapisu- iż za 
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż 
rok opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub 
obiekcie inżynierskim. Rada Gminy Czernikowo podejmując uchwałę nr XXXIX/317/2022 dnia 20 lipca 
2022 r. w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy Czernikowo Nr XI/107/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zobowiązała się do zmiany 
uchwały nr XI/107/2019 z dn. 23 grudnia 2019 r na następnej sesji. 
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