UCHWAŁA Nr XV/112/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696; 1815) oraz art. 40
ust. 8 ustawy z dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 2068, 12, 317, 1693; Dz. U. z 2019r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 2020; 1815)
Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych :
1. za prowadzenie robót w pasie drogowym – za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie
- 3,00 zł
b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie
- 5,00 zł
c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni
- 8,00 zł
2. za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach
postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych
za zajęcie 1 m2
- 3,00 zł
3. za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1 m2
- 2,00 zł
4. za prowadzenie robót w pasie drogowym w celu budowy obiektów
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1m2
- 0,20zł
§2
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam :
1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:
- 0,50 zł
2
2. za 1 m rzutu poziomego innych obiektów
- 0,50 zł
3. za 1 m2 powierzchni reklamy
- 2,00 zł
4. za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu infrastruktury
telekomunikacyjnej
- 0,20 zł

§3
Przez dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 § 2 rozumie się również
zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§4
1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi
zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
1) na drogowym obiekcie inżynierskim
- 200,00 zł
2) poza drogowym obiektem inżynierskim :
a) gdy inwestorem lub właścicielem urządzenia jest gmina
- 10,00 zł,
b) dla urządzeń teletechnicznych, teleinformatycznych
związanych z budową sieci, przyłączy światłowodowych
- 5,00 zł
c) w pozostałych przypadkach
- 30,00 zł
2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie
do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
mostowym.
§5
Ustala się następujące stawki opłaty dziennej za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach
wyłączności w celach innych niż określone w § 1 § 2 i § 4:
1)
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej
- 0,20zł
2)
w pozostałych przypadkach
- 2,00zł.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady
Gminy w Kleszczewie z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina
Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

UZASADNINIE
do Uchwały Nr XV/112/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2019r.

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 l m2 pasa
drogowego, uwzględniając zgodnie z art. 40 ust. 9, kategorię drogi, której pas drogowy
zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość
zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub
obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1815)
nastąpiła zmiana niektórych postanowień ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zmianami). Zmiany weszły w życie z dniem
25 października 2019r. i objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa
drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
Stawka opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego
na prawach wyłączności w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej została obniżona do 0,20zł za jeden dzień zajmowania pasa
drogowego. Zmiana niniejsza została uwzględniona w §1 ust.4 oraz w §5 projektu
uchwały.
Stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w
odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej została obniżona
do 0,20zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Zmiana niniejsza została
uwzględniona w §2 ust.4 projekcie niniejszej uchwały.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za
uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

