
UCHWAŁA NR XLVII/301/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Czerniejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XII/77/2015 z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 
jest Gmina Czerniejewo „Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest 
Gmina Czerniejewo” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/301/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Czerniejewo

L.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty za 1 m² 
zajętego pasa drogowego

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 
w pasie drogowym
a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej
- do 50% szerokości jezdni 5,00 zł/ dzień 
- powyżej 50% szerokości jezdni 10,00 zł/ dzień
b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej
- do 50% szerokości jezdni 3,00 zł/ dzień
- powyżej 50% szerokości jezdni 4,00 zł/ dzień

1.

c) za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych 
i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz 
pozostałych elementów pasa drogowego

3,00 zł/ dzień

2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego
a) infrastruktura telekomunikacyjna 5,00 zł/rok
b) pozostała 25,00 zł/rok

3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz reklam
a) obiekt budowlany 1,0 zł/ dzień
b) reklama 1,50 zł/ dzień

4. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 
w innych celach niż wymienione w pkt. 1, 2 i 3
a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej
- do 50% szerokości jezdni 5,00 zł/dzień
- powyżej 50% szerokości jezdni 10 ,00 zł/ dzień
b) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej
- do 50% szerokości jezdni 3,00 zł/ dzień
- powyżej 50% szerokości jezdni 4,00 zł/ dzień
c) za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych 
i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz 
pozostałych elementów pasa drogowego

3,00 zł/ dzień
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/301/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie:zmiany Uchwały Nr XII/77/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Czerniejewo

Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz.
222 z późn. zm.) 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, z tym że stawki opłaty nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania 1 m2 pasa
drogowego, a roczna stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1 m2 urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie może
przekroczyć 200 zł.

W proponowanej uchwale, przyjmuje się stawkę opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w dwóch
wysokościach, odrębną dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i pozostałych. Taki podział
zaproponowano z uwagi na pismo Ministra Cyfryzacji w sprawie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa
drogowego dla infrastruktury telekomunikacyjnej z uwagi na możliwość szybszego rozwoju sieci
szerokopasmowych tam gdzie nie ma dostępu do internetu. Obszary, które przyjmą proponowane stawki
przez Ministra Cyfryzacji będą preferowane przy rozbudowie sieci szerokopasmowych.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 czerwca 2018
roku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Id: FB9A777A-2683-4DD5-BA46-E39B3E5263EA. Podpisany Strona 1


		2018-06-26T22:00:00+0000
	62-250 Czerniejewo wielkopolskie Polska
	Jan Kulpiński; RMiG Czerniejewo
	Podpis organu wydającego akt prawny.




