Projekt
z dnia 19 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarządcą jest Wójt Gminy Warlubie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) zgodnie
z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1815), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy
Warlubie, 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. 1. Za zajęcie 1 m2 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 pieszo-jezdnych:2,00 zł,
2) jezdni do 20% szerokości: 3,00 zł,
3) jezdni od 20% do 50% szerokości: 5,00 zł,
4) jezdni od 50% do 100 % szerokości: 7,00 zł,
5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4: 3,00zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się stawkę opłaty za 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia, pobieranej za każdy rok
jego umieszczenia w pasie drogowym, w wysokości: 30,00zł
2. W przypadku umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się stawkę
opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia,
pobieranej za każdy rok jego umieszczenia na drogowym obiekcie inżynierskim, w wysokości – 120,00 zł.
3. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczania urządzeń i infrastruktury technicznej
telekomunikacyjnej, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
stosuje się stawki w następującej wysokości:
1) za zajęcie 1m2 pasa drogi gminnej w celu określonym w § 1 pkt. 1 i 4 stawka wynosi 0,20zł,
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2) za zajęcie 1m2 pasa drogi gminnej w celu określonym w § 1 pkt. 2 stawka wynosi 20,00 zł,
4. Stawki opłaty w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby
dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, 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 albo
powierzchni reklamy:
1) obiekt budowlany: 2,00 zł,
2) reklama: 2,00 zł.
§ 5. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
1) tymczasowe stoisko handlowe i usługowe: 2,00 zł,
2) pozostałe niewymienione w pkt 1: 1,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 6. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2
pasa drogowego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 8. Traci moc uchwała nr XIII/98/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Warlubie na cele
nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego .
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) wprowadzoną na podstawie art. 29 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1815) weszły w życie nowe przepisy, które objęły
wprowadzenie obniżonych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Zgodnie z treścią art. 40 ust. 8. Ustawy o drogach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy, wysokość stawek
opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót oraz ustawienia tymczasowego
obiektu budowlanego bądź reklamy nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa
drogowego, a stawka opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia nie związanego z potrzebami ruchu
nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót nie mogą
przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty rocznej za umieszczenie
urządzenia nie związanego z potrzebami ruchu, nie może przekroczyć 20 zł.
W związku z powyższym uznaje się jako konieczne podjęcie uchwał wprowadzającej zmiany wynikłe
z nowelizacji prawa w tym zakresie ponieważ dotychczas obowiązująca uchwała nr XIII/98/05 Rady Gminy
Warlubie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na terenie gminy Warlubie na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu, nie różnicowała stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Ponadto stawka opłaty w uchwale nr XIII/98/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2004 roku za
zajecie pasa drogowego w celu wykonania robót była wyższa od wysokości stawki określonej
w art. 40 ust. 8 z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).
Ponadto uznano za zasadne wprowadzenie bieżącego zróżnicowania wysokości pozostałych stawek za
zajęcie pasa drogowego w związku z inflacją i nie wprowadzania zmian w tym zakresie, od okresu
uchwalenia dotychczas obowiązującej uchwały.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak
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