DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2016 r.
Poz. 4275
UCHWAŁA Nr XXVI/132/2016
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 8141) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1440), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych
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) i 4), z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala
się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) do 20% szerokości pasa drogowego - 2,50 zł;
2) od 20% do 50% szerokości pasa drogowego - 5 zł;
3) powyżej 50% szerokości pasa drogowego do całkowitego jego zajęcia włącznie - 10 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 stosuję się do jezdni, poboczy, chodników, placów, zatok autobusowych, zatok
postojowych, ścieżek rowerowych, komunikacyjnych ciągów pieszych oraz wszelkich innych elementów pasa
drogowego.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego
urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 20 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 50 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2
pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 3.
§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych,
o których mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
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zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) poza obszarem zabudowanym - 2 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 1 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map,
tablic lub plansz - 0,50 zł;
2) reklamy inne niż wymienione w pkt 1) - 3 zł.
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1) lit. a) i pkt 2)
podwyższa się o 100%.
4. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie drogowym tablic
informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz znaków informujących o formie ochrony zabytków.
5. W przypadku wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
o których mowa w ust. 2 i 3, będą powiększone o wysokość opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716).
§ 5.1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą
część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,16 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2), ustala się następujące roczne stawki opłat za
1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej:
1) poza obszarem zabudowanym:
a) w poprzek drogi - 16 zł,
b) wzdłuż drogi (w jezdni) - 8 zł,
c) wzdłuż drogi (poza jezdnią) - 4 zł;
2) w obszarze zabudowanym:
a) w poprzek drogi - 16 zł,
b) wzdłuż drogi (w jezdni) - 4 zł,
c) wzdłuż drogi (poza jezdnią) - 2 zł.
3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej
ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia
- w wysokości 16 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 54, poz. 927).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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