UCHWAŁA NR 283/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Świecie.
Na podstawie art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376,
1005 i 1595) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 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 powierzchni elementów pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala
się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
Elementy zajęcia
1. Za zajęcie jezdni:
a) do 50% szerokości
b) 50% szerokości i powyżej
2. Za zajęcie chodnika, ścieżki rowerowej, zatoki
postojowej i autobusowej oraz ciągów pieszych
3. Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze
nieutwardzone, rów, trawnik, zieleniec itp.)
4. Za zajęcie elementów określonych w pkt. 1 - 3 w
zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej

Stawka (zł/1 m2/1 dzień)
5,00
10,00
4,00
3,00
0,20

2. Stawki opłat ulegają obniżeniu o 60% w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy lub remontu
budynku przylegającego do pasa drogowego.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego na cel, 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:
Elementy zajęcia
1. Za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją
drogi
2. Za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją
drogi na drogowym obiekcie inżynierskim
3. Za umieszczenie urządzenia infrastruktury gazowej i
telekomunikacyjnej

Stawka (zł/1 m2/1 rok)
5,00
20,00
2,50

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego na cel, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu za każdy dzień zajęcia:
Elementy zajęcia
1.
Za
umieszczenie
obiektu
budowlanego
niezwiązanego z funkcją drogi innego niż obiektu
infrastruktury telekomunikacyjnej
2.
Za
umieszczenie
obiektu
budowlanego
niezwiązanego z funkcją drogi, będącym obiektem
infrastruktury telekomunikacyjnej
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Stawka (zł/1 m2/1 dzień)
0,50

0,20

Strona 1

3. Za 1 m2 powierzchni reklamy (jedna strona)

2,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 116/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Świecie (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 6899 z dnia 6 grudnia 2019 r.).
§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Wójcik
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1376
z późn. zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, o czym stanowi art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
Na podstawie uprawnienia, zamieszczonego w 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 m2 pasa drogowego.
Obecnie obowiązujące stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta
i gminy Świecie zostały określone w uchwale Nr 116/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada
2019 r. W proponowanym projekcie Uchwały zostają uwzględnione wskazania przedstawione w piśmie o
sygn. akt 4041-0 Pa.12.2021 z dnia 22.09.2021 r. (data wpływu 22.09.2021 r.) przez Prokuraturę Rejonową
w Świeciu, dotyczące częściowej niezgodności Uchwały z obecnie obowiązującym prawem poprzez:
1) w § 3 pkt 1a i b i pkt 3 uchwały wbrew art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych zróżnicowanie
stawki za zajęcie pasa drogowego w zależności od tego czy pas drogowy znajduje się w terenie
zabudowanym czy poza obszarem zabudowania.
2) nie uwzględnienie w § 4 uchwały, wbrew art. 40 ust. 4 w zw. z 40 ust 8 ustawy o drogach publicznych i
z stawki dot. zajęcia pasa drogowego dot. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej nie mogą przekroczyć 0,20 zł. i nie określenie tych stawek.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.
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