
UCHWAŁA NR XIV/100/19
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla 
których zarządcą jest Wójt Gminy Bartniczka.

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 ze zm. 1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm. 2) ) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bartniczka 
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 ruchu drogowego oraz 
reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki 
opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 10 zł;

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 8 zł;

3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10 zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-3 - 10 zł;

5) dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł.

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym, 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) urządzeń elektroenergetycznych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą (rury osłonowe, skrzynki) zajętego przez 
rzut poziomy umieszczonego urządzenia, w wysokości - 200 zł/rocznie;

2) urządzeń gazowych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia, w wysokości - 10 zł/rocznie;

3) dla pozostałych obiektów i urządzeń, w tym wodociągowych, kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych 
światłowodowych służących do dostępu do szerokopasmowego Internetu, zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia, w wysokości - 1 zł/rocznie.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości - 200 zł.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego urządzenia, 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 - 0,20 zł. z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym ustala się stawkę 1,50 zł za m2.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 
poz. 730, poz. 1716 i poz. 1815.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.
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3. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) 
zawierającej informacje o gminie powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 
1 m2 powierzchni w kwocie 1 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała    Nr XVII/90/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest 
Gmina Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2008 r. poz. 155)

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak
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Uzasadnienie

W sierpniu 2019r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, w celu stworzenie lepszych warunków dla inwestycji w szybkie sieci telekomunikacyjne.
Z dniem 25 października 2019r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach
publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W ustawie zmieniającej przewidziano dla organów
stanowiących jednostki samorządu terytorialnego termin 25 stycznia 2020 roku na dostosowanie aktualnie
obowiązujących uchwał do nowych przepisów.

Zgodnie z art. 40 ust. 8 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla
dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania
pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu
do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą
przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5,
nie może przekroczyć 20 zł.

Oprócz dostosowania stawek w odniesieniu do obiektów i urzadzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
proponuje się podniesienie dotychczasowych stawek co do innych obiektów, gdyż nie były one zmieniane od
11 lat.
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