UCHWAŁA NR XVIII/166/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz.2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 1495), Rada Miejska w Zdzieszowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Zdzieszowice za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie lm 2 pasa drogowego drogi gminnej, o której mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1
2
3
4
5

Element pasa drogowego
Jezdnia - przy zajęciu poniżej 20% szerokości jezdni
Jezdnia - przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni
Jezdnia - przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni
Chodniki, zatoki postojowe i autobusowe, place, ścieżki rowerowe i parkingi
Pozostałe elementy pasa drogowego m.in.: rów, pobocze, pas zieleni

Wysokość stawki
2,50 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
2,00 zł

2. Za zajęcie lm 2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w §1 pkt 1 w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł.
§ 3. 1. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń (innych niż telekomunikacyjne), o których mowa wyżej
w § l p k t2, ustala się następujące stawki roczne opłat za lm 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
urządzenia:
lp.
1
2

Element pasa drogowego
Obiekt inżynierski
Pozostałe elementy pasa drogowego

Wysokość stawki
200,00 zł
40,00

2. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa wyżej
w § l p k t2, ustala się następujące stawki roczne opłat za lm 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
urządzenia:
lp.
1
2

Element pasa drogowego
Obiekt inżynierski
Pozostałe elementy pasa drogowego

Wysokość stawki
20,00 zł
10,00 zł

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa wyżej w §1 pkt 3, ustala się stawkę opłaty za zajęcie lm2
pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, za każdy dzień
zajęcia:
lp.
1
2

Umieszczanie
Obiektu infrastruktury telekomunikacyjnej
Pozostałych obiektów budowlanych

Id: 81B55563-5155-41DF-8A58-9B642F1232E5. Podpisany

W ysokość stawki
0,20 zł
0,50 zł
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Reklamy

1,50 zł

§ 5. Za zajęcie lm 2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w §1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
Jp^
Cel zajęcia
1 Związany z infrastrukturą telekomunikacyjną
2
Inny

Wysokość stawki
0,20 zł
0,50 zł

§ 6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg naliczone do dnia wejścia w życie niniejszej chwały obowiązują do dnia określonego
w indywidualnej decyzji administracyjnej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 8. Traci moc uchwała nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Zdzieszowice (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 4191).

§ 9. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi, wydanego
w drodze decyzji administracyjnej. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019
poz. 1815), zarządcy dróg zostali zobowiązani do wprowadzenia odrębnych stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Na sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach w grudniu 2019 r. została podjęta uchwała uwzględniająca odrębne stawki. Wojewoda
wniósł uwagi do podjętej uchwały nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia
2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Zdzieszowice. Uwagi dotyczyły § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, § 4 ust. 2 oraz § 5 pkt 1 i 2
uchwały .
Przedłożony projekt uchwały uwzględnia powyższe uwagi.
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