UCHWAŁA NR XVI/118/2019
RADY GMINY OBROWO
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
dróg gminnych położonych na terenie Gminy Obrowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r.
poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 2068, z 2019r. poz. 698, 730, 1716, 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/136/2005 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy
Obrowo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 23 marca 2005r. Nr 31 poz. 589), zmienionej uchwałą Nr XXX/189/2006
Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 28 marca 2006r. Nr 57 poz. 958):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego w wysokości:
1) w przypadku obiektów handlowych i usługowych- 1,00 zł;
2) w przypadku obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej- 0,20 zł;
3) w przypadku reklam- 2,00 zł;
4) w pozostałych przypadkach- 0,50 zł.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 20 zł za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa dróg
gminnych w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 50 zł za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa dróg
gminnych w związku z umieszczeniem w pasie drogowym innych niż wymienione w ust. 1, urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.”;
3) § 4 uchyla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania do Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji,
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za pośrednictwem strony
www.pit.uke.gov.pl, informacji o obowiązujących na terenie Gminy Obrowo stawkach opłat za zajęcie pasa
drogowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko -Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Skórski
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Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest ze zmianą ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) w zakresie m.in. obniżenia maksymalnych stawek za
zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Na skutek
ww. nowelizacji, konieczna stała się zmiana uchwały Nr XXII/136/2005 Rady Gminy Obrowo z dnia
22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg
gminnych położonych na terenie Gminy Obrowo, zmienionej uchwałą Nr XXX/189/2006 z dnia 28 marca
2006r.
Na podstawie art. 29d ust. 6 ustawy z dnia 07 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2410), Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta
i marszałek województwa przekazują Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa
w art. 29b ust. 2 ustawy, informacje o stawkach opłaty, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 6, w terminie
14 dni od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.
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