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UCHWAŁA Nr 129/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniaj ąca uchwałę Nr 96/XVII/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za zaj ę cie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu
bydgoskiego na cele nie zwi ązane z potrzebami zarz ądzania drogami lub potrzebami
ruchu.

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r, Nr 19, poz. 115 ze zmianami 1) uchwala się, co następuje:
§1. W załączniku do uchwały Nr 96/XVII/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za zaj ęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu
bydgoskiego na cele nie zwi ązane z potrzebami zarz ądzania drogami lub potrzebami ruchu
(Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004r. nr 77 poz. 1302, z 2005r. nr 112
poz. 1929 oraz z 2007r. Nr 135, poz. 2067) w punkcie II zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku partycypacji gminy przy remoncie, modernizacji, budowie
i przebudowie dróg powiatowych na jej terenie, w kwocie wy ższej niż 150.000 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ciągu danego roku kalendarzowego, dla zada ń
realizowanych przez gmin ę stosuje się w roku następnym opłatę roczną w wysokości 1%
stawek ustalonych w tabeli pkt II."
*2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
P. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życice po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381
oraz Dz.U. z 2008r. Nr 54, poz. 326

UZASADNIENIE
Gminy wchodz ące w skład Powiatu Bydgoskiego partycypuj ą w wykonaniu prac na
drogach powiatowych, w zwi ązku z tym celowe jest obni żenie opłaty rocznej albowiem
pobieranie przedmiotowych op łat w wysoko ści podstawowej byłoby sumowaniem tych
środków, a niejednokrotnie dobrowolnie wniesione środki przewyższaj ą wysokość opłat
wynikaj ących z ustale ń określonych przez Rad ę Powiatu Bydgoskiego.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urz ądzeń infrastruktury
technicznej niezwi ązanych z potrzebami zarz ądzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, należy wnieść w terminie do dnia 15 stycznia ka żdego roku, z góry za dany rok.
W związku z powyższym, w przypadku podj ęcia przez gminę decyzji o partycypacji w trakcie
roku, obniżenie stawek w danym roku nie jest możliwe.
W tej sytuacji ustalenie obni żonej opłaty w roku nast ępnym po roku, w którym
nastąpiła partycypacja w kosztach zada ń drogowych uznaje si ę za uzasadnione.
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