ZARZĄDZENIE Nr 14/2014
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie zasad jednolitego systemu ustalania i pobierania czynszu za oddawanie w
dzierżawę lub najem gruntów w pasie drogowym dróg publicznych w Bydgoszczy
Na podstawie § 35 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2013
z dnia 18 czerwca 2013r w sprawie regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zmienionego Zarządzeniem
Dyrektora Nr 5/2014 z dnia 26 lutego 2014r.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.

2.

3.

Ustala się zgodnie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 260), dzienne stawki opłat pobieranych od podmiotów lub osób,
które w ramach zawartych z ZDMiKP umów dzierżawy lub najmu gruntów, prowadzą
działalność związaną z potrzebami zarządzania drogami, potrzebami ruchu drogowego
lub związaną z potrzebami obsługi użytkowników ruchu w pasie drogowym dróg
publicznych w Bydgoszczy, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
Ustala się opłatę stałą w wysokości 35,00 zł za każde zajmowane stanowisko w związku
z zawarciem umowy dzierżawy gruntu lub najmu pasa drogowego w sąsiedztwie
cmentarzy w okresie „Wszystkich Świętych”, z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów i
zniczy (obsługa osób odwiedzających cmentarze).
Stawki opłat dla wszystkich rodzajów działalności określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.

1.

2.

3.

4.
5.

Czynsz za oddanie gruntu w pasie drogowym w dzierżawę, w celu urządzenia na nim
parkingu, ustalany jest w drodze przetargu przeprowadzanego przez Zarząd Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na podstawie postanowień Kodeksu
cywilnego.
Czynsz określony w umowach najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem zapisów
w § 2 ust. 1, ustalany jest odpowiednio z uwzględnieniem stawek opłat, o których mowa
w § 1, zajmowanej powierzchni oraz czasu wynajmowania lub dzierżawy części pasa
drogowego, przy czym minimalna powierzchnia zajęcia dla potrzeb jego wyliczenia
wynosi 1m2.
Powierzchnię pasa drogowego oddawaną w najem lub dzierżawę, ustala Wydział
Zarządzania Pasem Drogowym ZDMiKP, uwzględniając rodzaj i charakter prowadzonej
działalności oraz rzeczywiste potrzeby korzystających z tej działalności.
Czynsz płatny jest z góry za cały okres najmu lub dzierżawy, a zapłata czynszu stanowi
warunek wydania przedmiotu dzierżawy lub najmu.
Przekroczenie powierzchni zajęcia pasa drogowego ponad powierzchnię ustaloną
w umowie, traktowane będzie jako zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bez
zezwolenia, w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

6.

Do czynszu najmu (dzierżawy) dodaje się podatek VAT
§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Pasem Drogowym
ZDMiKP w Bydgoszczy.
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 04 czerwca
2013 r.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.
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załącznik do Zarządzenia Nr 14 /2014
Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy
z dnia 22 kwietnia 2014r.

Lp.

a

Wyszczególnienie działalności związanej z
potrzebami zarządzania drogami, potrzebami
ruchu drogowego i potrzebami obsługi
użytkowników ruchu

Stawka (netto)
zajmowanej
powierzchni

Okres
obowiązywania
stawek opłat

w celu urządzenia parkingu

Od 0,06 zł
za 1m²
powierzchni

zgodnie z
umową

b
z wyłączeniem prowadzenia parkingów

c

na ulicach, znajdujących się w sąsiedztwie
cmentarzy, w okresie „Wszystkich Świętych”:
Artyleryjska, Chojnicka, Cechowa, Grunwaldzka
(wzdłuż
cmentarza),
Jaskółcza,
Kcyńska,
Kossaka, Kapliczna, Kostrzyńska Lotników,
Ludwikowo, Ostroroga, Osiedlowa, Pułaskiego,
Plac Piastowski, Piastowa, Samotna, Skromna,
Stawowa,
Strzelecka,
Samotna,
Tańskich
Wiślana, Fordońska/Wiślana (dojście do kładki),
Zaświat

10,00 zł
za 1m²
powierzchni

od 1 do 14 dni

5,00 zł
za 1m²
powierzchni

od
25 października
do 5 listopada
danego roku

d

prowadzenie ogródków letnich posiadających
pozwolenie na sprzedaż alkoholu

0,60 zł
za 1m²
powierzchni

e

prowadzenie ogródków letnich nieposiadających
pozwolenie na sprzedaż alkoholu

f

Prowadzenie
działalności
o
charakterze
charytatywnym lub imprezy organizowanej przez
Miasto Bydgoszcz (bądź promującej Miasto)

0,10 zł
za 1m²
powierzchni
od 10zł
za całkowitą
powierzchnię
zajęcia

od 15 kwietnia
do
31 października
danego roku
od 15 kwietnia
do
31 października
danego roku

od 1 do 14 dni

1. Stawka opłaty określona w tabeli lit. b obowiązuje od 1 do 14 dni.
2. Stawka opłaty określona w tabeli
lit. c obowiązuje w okresie od 25 października
do 5 listopada danego roku.
3. Stawka opłaty określona w tabeli lit d i e obowiązuje w okresie od 15 kwietnia do
31 października danego roku.
4. Stawka opłaty określona w tabeli lit. f obowiązuje od 1 do 14 dni.
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