
UCHWAŁA NR XV/89/2020
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Zbójno
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 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym w § 1 ust. 1 pkt 1 
i 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajmowania w wysokości:

1) jezdnia - przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 9 zł/m2 /dzień;

2) jezdnia - przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia szerokości jezdni - 10 zł/m2 /dzień;

3) chodnik, place, zatoki postojowe i autobusowe, zieleń drogowa, pobocze, rów - 8 zł/m2 /dzień.

§ 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym w § 1 ust. 1 pkt 1
i 4, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty 
za każdy dzień zajmowania w wysokości:

1) jezdnia - przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 0,19 zł/m2 /dzień;

2) jezdnia - przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia szerokości jezdni - 0,20 zł/m2 /dzień;

3) chodnik, place, zatoki postojowe i autobusowe, zieleń drogowa, pobocze, rów - 0,18 zł/m2 /dzień.

§ 4. Za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętej przez rzut poziomy urządzenia,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się stawkę opłat rocznych w wysokości 200 zł/m2 /rok.

§ 5. Za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętej przez rzut poziomy urządzenia,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 
ustala się stawkę opłat rocznych w wysokości 20 zł/m2 /rok.

§ 6. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym w § 1 ust. 1 pkt 3 ustala 
się stawkę opłaty za każdy dzień zajmowania w wysokości:

1) dla obiektu handlowego i usługowego - 8 zł/m2 /dzień;

2) dla innego obiektu - 9 zł/m2 /dzień;

3) dla reklamy - 10 zł/m2 /dzień.

§ 7. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym w § 1 ust. 1 pkt 3, 
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy 
dzień zajmowania w wysokości:

1) dla obiektu handlowego i usługowego - 0,18 zł/m2 /dzień;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, 
poz. 1696 i poz. 1815

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 12, poz. 317, poz. 1693, 
Dz. U. z 2019 r., poz. 698, poz. 730, poz. 1495, poz. 1716 i poz. 1815
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2) dla innego obiektu - 0,19 zł/m2 /dzień;

3) dla reklamy - 0,20 zł/m2 /dzień.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XL.191.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 metra kwadratowego  pasa drogowego dróg gminnych położonych na 
terenie  Gminy Zbójno.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie,
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

Zgodnie z art 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
wysokość stawek opłaty za zajęcie 1,00 m2 pasa drogowego. W ślad za postanowieniami ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw (dalej "Nowelizacja"), z dniem 25 października 2019 r. 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 komunikacyjnej. Zgodnie
ze zmienionymi zapisami, 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. W związku z powyższym
samorządy, w których funkcjonowały wyższe stawki opłat, zobowiązane są zgodnie z art. 29 Nowelizacji,
do dostosowania zapisów swoich uchwał w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionych
zapisów.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w
szczególności skutków finansowych:

Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie ma obowiązku.
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