UCHWAŁA NR XVII/105/2020
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Łysomice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506,
1309,
1696,
1815 oraz
poz. 1571)
oraz
art. 40 ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317, 1693,
z 2019 r. poz. 698, 730, 1716, 1815 oraz 1495) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy
Łysomice
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
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

technicznej

niezwiązanych

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. Za zajęcie 1m2 powierzchni elementów pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt. 1,
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) pobocza, pasa zieleni, chodników, placów, zatok postojowych, zatok autobusowych i ścieżek rowerowych 3,00 zł
2) jezdni do 50 % jej szerokości - 4,00 zł
3) jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia - 6,00 zł
4) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za wszystkie elementy pasa
drogowego - 0,20 zł,
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) urządzenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i melioracyjnej:
a) w jezdni - 0,01 zł,
b) w pozostałych elementach pasa drogowego - 0,01 zł,
2) pozostałe urządzenia:
a) w jezdni i w pozostałych elementach pasa drogowego - 20,00 zł
b) w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za wszystkie elementy pasa drogowego
20,00 zł
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,20 zł,
3) reklamy - 1,00 zł,
§ 5. Za zajęcie 1m2 powierzchni elementów pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 4, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za wykorzystanie pasa drogowego pod:
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a) tymczasowe obiekty gastronomiczne - 0,50 zł,
b) pod stałą ekspozycje towarów w granicach pasa drogowego - 0,30 zł,
2) za zajęcie pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowego (koperty) -0,20 zł,
3) za wykorzystanie pasa drogowego pod zieleń i uprawy rolne - 0,20 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.
§ 7. Traci moc uchwała XXII/122/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 października 2004r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice na
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 111,
poz. 1910).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Kożuchowski
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Numer załącznika

Uchwała
numer XVII/105/2020 “Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie Gminy Łysomice - projekt uchwały Nr XVII/105/2020”
została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem
przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2020-02-25 15:22:32
Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Marian Błaszkiewicz
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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13.

Jestem przeciw
BRAK

Krzysztof Borowiec
Denis Dembek
Czesław Karasiewicz
Tomasz Kęder
Robert Kożuchowski
Artur Lubomski
Paulina Opałka-Wiśniewska
Krystian Polak
Piotr Pyrek
Roman Wojda
Emilia Zielińska
Anna Zmarzły

Wstrzymuję się
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
1. Marcin Chojna
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