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UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2013
RADY GMINY KARNIEWO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
których zarządcą jest Wójt Gminy Karniewo.
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 2013r., poz. 594) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013r., Nr 260 z późn. zm.) Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajecie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Gmina
Karniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. prowadzeniem robót w pasie drogowym;
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego
oraz reklamami
4. zajęcie pasa drogowego na wyłączność w celach innych niż wymienione w pkt 1-3
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi której zarządcą jest Wójt Gminy Karniewo, w celu
określonym w §1 pkt 1. ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1. W związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym za zajęcie
1) Jezdni: przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 6,00zł przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 8,00 zł przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 10, 00 zł
2) Chodników, placów, parkingów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów
pieszych - 3,00
3) pozostałe elementy (np. tereny zielone, tereny niezagospodarowane) - 1,00 zł
2. W związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym, robót związanych z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0, 20 zł.
§ 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń , o których mowa w §1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
a) w pasie drogowym z wyjątkiem obiektów mostowych:
Rodzaj urządzenia umieszczonego w pasie drogowym
Urządzenia związane z gospodarką komunalną tj: infrastruktura sanitarna,
deszczowa, wodociągowa
Infrastruktura gazowa, cieplna, energetyczna i inne
Infrastruktura telekomunikacyjna

b) na obiekcie mostowym – 200 zł

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
W jezdni
Poza jezdnią
12,00 zł
10,00 zł
150,00 zł
20,00 zł

100,00 zł
20,00 zł
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§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 3, ustala się stawkę opłaty
w wysokości:
a) za 1 m2 powierzchni zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 0, 50 zł.
b) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.
§ 5. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 4, ustala się stawkę opłaty
w wysokości:
a) urządzenia związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - 0,01 zł
b) na ogródki gastronomiczne - 0, 50 zł
c) na sezonowy handel - 2,00 zł
d) inne niż w pkt. a-c - 1, 00 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Beata Krystyna Jackowska
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Ustawa z dnia 18 marca 1985 r. o drogach publicznych (opublikowana w Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115),
zobowiązuje Radę Gminy do ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
w zależności od celu na jaki zajęcie pasa nastąpiło. Przepisy ustawy umożliwiają ustalenie zróżnicowanych
stawek opłat także w zależności od rodzaju elementu zajętego pasa drogowego jak i rodzaju urządzenia, pod
które zajęcie nastąpiło. Jednocześnie ustawa ustala górne granice tych stawek. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowią przychody środków specjalnych i przeznaczone są na m. in. przebudowę, remonty
i utrzymanie dróg. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie uchwała organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla
zapewnienia możliwości ich pobierania.

