UCHWAŁA NR IX.55.19
RADY GMINY KALINOWO
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
Na podstawie art. 40 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018
roku, poz. 2068) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461)
Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Kalinowo,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/42/07 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Głębocki
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Załącznik do uchwały Nr IX.55.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku.
STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
L.p.
I

II

III

Rodzaj zajęcia pasa drogowego
Za zajęcie 1m2 poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym – opłata za 1 dzień:
1 - przy zajęciu jezdni do 20% szerokości,
2 - przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości,
3 - przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości,
4 – przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych,
5 – przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego,
Uwaga: zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jak
zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień
Za zajęcie 1 m² pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej
umieszczonej w pasie drogowym / rzut poziomy urządzenia / – opłata roczna
Za zajęcie 1 m² pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej
umieszczonej na drogowym obiekcie inżynierskim / rzut poziomy urządzenia / – opłata
roczna,
Uwaga:
a) - stawki za niepełny rok będą obliczane proporcjonalnie do liczby rozpoczętych
miesięcy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
b) - pod urządzenia wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i sieci c.o. obowiązują roczne
stawki
w wysokości 50 % powyższych kwot
c) - w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki
opłaty za 1 dzień
wynoszą 0,20 zł, a stawka opłaty rocznej 20 zł.
Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celach innych niż wymienione w poz. I-II – opłata
za 1 dzień:
1 – pod wydzielone miejsce postojowe,
2 – pod tymczasowe stoisko handlowe oraz kioski,
3 – pod ogródki gastronomiczne i inne cele handlowe
4 – na cele rolne
5 – na prawach wyłączności pod inne cele
Uwaga: zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jak
zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.
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Stawka
opłat w zł

3,00
5,00
8,00
3,00
2,00

20,00

200,00

1,00
2,50
3,00
1,00
1,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.55.19
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 listopada 2019 r.
Uzasadnienie
W oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy posiada
kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że podatek nie może
przekroczyć stawek określonych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów.
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