UCHWAŁA NR XII/97/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t .j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774, 870, 1336, 1830) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kowalewo
Pom., na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, w związku z:
1. prowadzeniem robót w pasie drogowym,
2. umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia;
1) jezdni drogi utwardzonej:
- do 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 3,50 zł,
- powyżej 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 10,00 zł,
2) jezdni nieutwardzonej - 1,00 zł,
3) chodnika i ścieżki rowerowej - 2,50 zł,
4) pobocza - 1,50 zł.
2. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia przez urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
1) jezdni drogi utwardzonej:
- do 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 0,10 zł,
- powyżej 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 0,15 zł,
2) pozostałe elementy: jezdnia nieutwardzona, chodnik, ścieżka rowerowa, pobocze - 0,10 zł.
3. Stawki opłat wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 ulegają obniżeniu o 50% w przypadku zajęcia pasa drogowego
w celu budowy lub remontu budynku przyległego do pasa drogowego i wynoszą odpowiednio:
- chodnika i ścieżki rowerowej - 1,25 zł,
- pobocza - 0,75 zł.
4. Stawki opłat wymienionych w ust. 1 ulegają obniżeniu o 90% w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu
umieszczenia urządzeń komunalnych – wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz ich przyłączy i wynoszą
odpowiednio:
1) jezdni drogi utwardzonej:
- do 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 0,35 zł,
- powyżej 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 1,00 zł,
2) jezdni nieutwardzonej - 0,10 zł,
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3) chodnika i ścieżki rowerowej - 0,25 zł,
4) pobocza - 0,15 zł.
§ 3. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, 2, 3, i 4 na okres krótszy niż 24 godziny jest
traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczne stawki opłat za 1m2
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia;
1) poza obszarem zabudowanym :
- w jezdni - 150,00 zł,
- poza jezdnią - 60,00 zł.
2) w obszarze zabudowanym :
- w jezdni - 100,00 zł,
- poza jezdnią - 40,00 zł.
3) na obiekcie mostowym - 100,00 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni
pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej;
1) w poprzek drogi - 10,00 zł.
2) wzdłuż drogi:
- w jezdni - 5,00 zł,
- poza jezdnią - 2,50 zł.
3. Stawki opłat wymienionych w ust. 1 ulegają obniżeniu o 90 % w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu
umieszczenia urządzeń komunalnych – wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz ich przyłączy i wynoszą
odpowiednio:
1) poza obszarem zabudowanym :
- w jezdni - 15,00 zł,
- poza jezdnią - 6,00 zł.
2) w obszarze zabudowanym :
- w jezdni - 10,00 zł,
- poza jezdnią - 4,00 zł.
3) na obiekcie mostowym - 10,00 zł.
4. Stawki opłat określone w ust.1, 2 i 3 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym lub na obiekcie mostowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie mostowym.
§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się stawki dzienne za zajęcie 1 m2
powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy:
1) obiektu handlowego lub usługowego – 1,00 zł,
2) innych obiektów – 1,00 zł,
3) tymczasowego stoiska handlowego – 2,50 zł,
4) reklamy - 1,50 zł,
5) reklamy świetlne, podświetlane – 2,00 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2
powierzchni dla infrastruktury telekomunikacyjnej;
1) w jezdni utwardzonej:
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- do 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 0,10 zł,
- powyżej 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 0,15 zł,
2) poza jezdnią - 0,10 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pom.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XII/97/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 marca 2016 r.

Dotychczasowe wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego regulowała uchwała nr XVII/144/04
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004r.
Zmiana stawek ma na celu dostosowanie opłat do obecnego stanu dróg w gminie, a także
obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zmiana stawek konieczna była ze względu na negatywny wpływ
urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym umieszczanych w pasach drogowych na stan nawierzchni dróg
gminnych. Dodatkowo została wprowadzona nowa kategoria opłat dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”
definiowanej, jako infrastruktura telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. –
prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1069). Opłaty dla infrastruktury telekomunikacyjnej
zostały ustalone na preferencyjnych warunkach zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji zawartym w piśmie z dnia 27 marca 2015r.
Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy w związku ze zmianą stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego zostaną zwiększone w stosunku do dotychczasowego poziomu. Uzyskanie wyższych wpływów z
tytułu pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego podyktowane jest rosnącymi kosztami bieżącego
utrzymania dróg.
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