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UCHWAŁA NR XIV/294/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na
terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/237/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz. 590 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1682) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „telekomunikacyjnych”;
2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Za zajęcie
telekomunikacyjnej:

pasa

drogowego

w odniesieniu

do

obiektów

i urządzeń

infrastruktury

1) na cele, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,3 i 4, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa
drogowego w wysokości 0,20 zł/ m2;
2) na cel, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu lub urządzenia w wysokości 20 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko–Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Elżbieta Piniewska
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Uzasadnienie
1.Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr XVIII/237/04 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz. 590 i z 2011 r.
Nr 185, poz. 1682).
2.Omówienie podstawy prawnej:
Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) ustawodawca wprowadził zmiany między innymi
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) –
art. 2 przywołanej na wstępie ustawy. Jedną ze zmian są zmiany określone w tzw. delegacji ustawowej
w odniesieniu do uchwał różnego szczebla samorządu.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla
dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa
drogowego.
3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
W ustawie o drogach publicznych od 25 października 2019 r. wprowadzono nowe maksymalne stawki opłat
za zajęcie pasa drogowego w zakresie przedmiotowym dotyczącym sieci telekomunikacyjnych. Dlatego też
koniecznym było ustalenie nowych stawek w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej.
W pozostałym zakresie postanowienia uchwały Nr XVIII/237/04 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r., zmienionej uchwałą Nr X/153/11 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. pozostają bez zmian.
Reasumując postanowienia uchwały dostosowano do aktu prawnego wyższego rzędu zgodnie, z zaleceniami
delegacji ustawowej. W zakresie merytorycznym przyjęto maksymalne stawki określone przez ustawodawcę.
5.Ocena skutków regulacji:
W przedmiotowym stanie faktycznym i prawnym podjecie przedmiotowej uchwały jest konieczne.

Id: 79469EAB-F513-4DCB-A177-3848F507335B. Podpisany

Strona 1

