BR.0007.90.2016.
UCHWAŁA NR XXV/239/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz.
U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czerska,
zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych, zwanym dalej „pasem drogowym”,
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wy mienione w pkt. 1-3.
§ 2.
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1, ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:
a) jezdni o nawierzchni twardej:
-

do 50% szerokości jezdni

5,00 zł / dzień,

-

powyżej 50 % szerokości jezdni

8,00 zł / dzień,

b) drogi o nawierzchni gruntowej/żużlowej:
-

do 50% szerokości jezdni

3,00 zł / dzień,

-

powyżej 50 % szerokości jezdni

5,00 zł / dzień,

c) innego elementu pasa drogowego:
-

chodnika utwardzonego

5,00 zł / dzień,

-

terenu zielonego lub pobocza

3,00 zł / dzień.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
§ 3.
1. Za zajęcie pasa drogowego, 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:
-

- sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

1,50 zł / rok,

-

- innych urządzeń infrastruktury technicznej

30,00 zł/rok.
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2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Przy umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana
jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4.
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia:
1) dla obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego – w wysokości 1,50 zł za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy tego obiektu,
2) dla reklamy:
a) jednostronnej

3,00 zł za każdy rozpoczęty m²,

b) dwustronnej

6,00 zł za każdy rozpoczęty m².
§ 5.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4, ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł
za 1 m² powierzchni za każdy dzień zajęcia.
§ 6.
Uchyla się uchwałę nr XXVII/223/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. – Dz.U. z 2015 r., poz. 460) stanowi,
że rada gminy w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest burmistrz, wysokość stawek
opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w § 1 pkt. 1, 3 oraz
4 uchwały, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty,
o której mowa w § 1 pkt. 2 uchwały, nie może przekroczyć 200 zł za jeden rok umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
Przy ustalaniu stawek uwzględnia się:
1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty,
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego,
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Tabela porównawcza
Wysokość opłaty wg uchwały
z 2013 r. w złotych

Wysokość opłaty wg bieżącej
uchwały w złotych

Opłata za zajęcie 1 m² w celu prowadzenia robót (dziennie)
Jezdni o nawierzchni twardej
Do 50% szerokości jezdni

4,00

5,00

Powyżej 50 % szerokości
jezdni

6,00

8,00

Do 50% szerokości jezdni

2,00

3,00

Powyżej 50 % szerokości
jezdni

4,00

5,00

Chodnika utwardzonego

4,00

5,00

Terenu zielonego lub pobocza

2,00

3,00

Drogi o nawierzchni gruntowej/żużlowej

Innego elementu pasa drogowego

Opłata za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia (rocznie)
Sieci wodociągowokanalizacyjnej

1,00

1,50

Innych urządzeń infrastruktury
technicznej

25,00

30,00

Opłata za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (dziennie)
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Obiekt niezwiązany z drogą

1,00

1,50

Opłata za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez umieszczenie reklamy (dziennie)
jednostronna

1,50

3,00

dwustronna

3,00

6,00

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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