UCHWAŁA NR XX/137/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Żarów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami",
3. umieszczenia 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 ust. 1 - 3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 4 ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1. jezdni do 20% szerokości - 3 zł,
2. jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6 zł,
3. jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10 zł,
4. zatoki postojowej, stanowiska postojowego - 6 zł,
5. pobocza, placu, pasa zieleni, terenu zieleni - 3 zł,
6. chodnika, nieutwardzonego ciągu pieszego, drogi dla rowerów, drogi pieszo-rowerowej:
1) do 50% szerokości - 3 zł,
2) powyżej 50% szerokości - 6 zł.
7. pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł
8. elementów pasa drogowego, niewymienionych w ust. 1 - 7 - 3 zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 ust. 2 ustala się następujące roczne stawki
opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia lub sieci:
Rodzaj urządzenia

Stawka opłaty

Infrastruktury wodociągowej

20,00 zł

Infrastruktury kanalizacyjnej

20,00 zł

Infrastruktury telekomunikacyjnej

20,00 zł

Infrastruktury ciepłowniczej

199,50 zł

Infrastruktury elektroenergetycznej

199,50 zł

Infrastruktury gazowej

199,50 zł

Pozostałych rodzajów infrastruktury

199,50 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
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3. Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego na cele, o których mowa w ust. 1 obliczana
jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w danym roku.
4. Za umieszczenie gminnych urządzeń infrastruktury technicznej nie pobiera się opłaty określonej w ust. 1.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których
mowa w § 1. ust. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowy, usługowy, inny) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego:
1) zlokalizowanego w jezdni, chodniku, drodze dla rowerów - 6 zł,
2) zlokalizowanego w pozostałych elementach pasa drogowego niewymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 - 2 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam, o których mowa w § 1
ust. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni reklamy:
1) zlokalizowanej w jezdni - 10 zł,
2) zlokalizowanej w chodniku - 6 zł,
3) zlokalizowanej w pozostałych elementach pasa drogowego niewymienionych w § 4 ust 2 pkt 1 i 2 - 3 zł,
4) umieszczonych na gminnych konstrukcjach wsporczych - 2 zł.
3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których
mowa w § 1 ust. 3 zawierających informacje o miejscowościach, powiecie lub województwie (tzw. witaczy),
w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie
Roman Konieczny
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Żarowa z dnia 30.01.2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.), które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek
za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwagi na
stworzenie lepszych warunków dla inwestycji w szybkie sieci telekomunikacyjne.
Mając na uwadze to, że w aktualnie obowiązującej uchwale stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żarów, w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej były wyższe od tych, które narzucają znowelizowane przepisy ustawy o drogach
publicznych, konieczna jest zmiana dotychczasowych zapisów uchwały w tym zakresie i dostosowanie stawek do
tych, które zostały określone w ustawie o drogach publicznych.
Sporządziła:
Jadwiga Podolak
Referat Inwestycji i Dróg

Id: 55E0B910-4DFB-431C-A35B-4CA2C5CE6F35. Podpisany

Strona 1

