
UCHWAŁA NR XVII/144/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/346/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Stawki ustalone w ust. 1 nie stosuje się dla prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu 
do obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych, dla których ustala się stawkę w wysokości 0,20 zł za 1 m2 
za każdy dzień zajęcia”.

§ 2. W § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Stawki określone w ust. 1 i 2 nie stosuje się do urządzeń infrastruktury  telekomunikacyjnej, dla 
których ustala się roczną stawkę opłaty za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia w wysokości 20 zł.”.

§ 3. W § 4 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 dla obiektu telekomunikacyjnego ustala 
się następującą stawkę opłaty w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa 
drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz
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Uzasadnienie

Uchwała jest wypełnieniem postanowień zawartych w art. 40 ust. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm. ) zgodnie z którymi organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego jest zobowiązany ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. W związku ze
zmianą w/w ustawy ustala się nowe stawki w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały uważa się za zasadne.
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