UCHWAŁA NR XVII/135/2020
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.506 t. j. ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2018.2068 t. j. ze zm.)
Rada Gminy uchwala
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele nie związane
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, handlowych i usługowych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, w celu prowadzenia robót o których mowa w §1
pkt 1 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia elementu pasa drogowego, z zastrzeżeniem §5 ust. 1:
Jezdnia do 20% szerokości
Jezdnia od 20% do 50% szerokości
Jezdnia powyżej 50% szerokości
Chodnik, plac, zatoka postojowa
i autobusowa, parking, ścieżka rowerowa i ciąg pieszy
Pozostałe elementy

4,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
2,00 zł
1,00 zł

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w §1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego w rzucie poziomym umieszczonego urządzenia, z zastrzeżeniem §5 ust. 2:
Urządzenia zlokalizowane w pasie drogowym: sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i ciepłownicze.
Urządzenia zlokalizowane w drogowym obiekcie inżynieryjnym

18,00 zł
180,00 zł

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia 1 m2 pow. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu :
Obiekt budowlany, handlowy, usługowy i inny
Reklama

1,00 zł
2,00 zł

§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót umieszczających obiekty i urządzenia
infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym, ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia pasa drogowego
0,20 zł za 1m2.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się
roczną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w rzucie poziomym: 20,00 zł za m2.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/160/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie w dniu 25 października 2019 roku zmian do niektórych postanowień
ustawy o drogach publicznych, które objęły m. in. ustalenie maksymalnych stawek za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, koniecznym jest podjęcie przez radę gminy
przedłożonego projektu. Projekt uchwały nie zmienia stawek określonych w uchwale Rady Gminy Miedźna
nr XXX/160/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, jednakże wprowadza w §5 odrębną stawkę dla urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Ustawodawca zobowiązał samorządy do wprowadzenia zmian do dnia 25 stycznia 2020 roku
tj. do 3 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji prawnych.
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