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Projekt

RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia .

w sprawie ustalenia wysokości stawek opiaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z budową, prLebudową, remontem utrzymaniem i ochronIl dróg

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506. 1309. 1571. 1696. 1815) 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 2019 r. poz. 698. 730. 1495. 1716. 1815) Rada Miejska w Suchedniowie uchwala.
co następuje:

~ I. Ustala się wysokość stawek opłat pobieranych przez Gminę Suchedniów
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową.
remontem. utrzymaniem i ochroną dróg. dotyczące:

l) prowadzenia robót w pasie drogowym.

2) umieszczania w pasie drogowym urzadzeń 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. I - 3.

~ 2. l. Za zajęcie l m2 pasa drogowego. o którym mowa w S l pkt. l 4 ustala SIę
z zastrzeżeniem S 2 ust. 3 następujące stawki opłat za każdy dzień:

Elementy pasa drogowego Wysokość stawki opIaty

jezdnia do 50% szerokości 5.00 zł

jezdnia powyżej 50% do całkowitego zajęcia 8.00 zł.
jezdni

chodniki. place. zatoki postojowe 5,00 zł
I autobusowe. ścieżki rowerowe I ciągi
plesze.

inne elementy pasa drogowego - pobocza. 3.00 zł
place, pasy dzielące. pasy zieleni

2. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. l ustala Się stawkę opłaty
za każdy dzień zajęcia I m2 pasa drogowego w wysokości 3.00 zł.

3. Za zajęcie pasa drogowego w związku z budową. rozbudową. przebudową
lub utrzymaniem (awaria. konserwacja) ciągów drenażowych. przewodów i urządzeń celu
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publicznego. służących do zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania ścieków oraz
kanalizacji deszczowej ustala się opłatę w wysokości 0,50 zł / l m2 za każdy dzień zajęcia.

4. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę
opłaty za zajęcie l m2 powierzchni pasa drogowego bez względu na zajętą część pasa
drogowego - 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w S 2 ust. 1 ustala się jako
iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty
za zajęcie l m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. przy czym zajęcie
pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dziei\.

~ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, o których mowa w S 1 pkt. 2. ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
umieszczanego urządzenia

Urządzenie infrastruktury technicznej Wysokość opiaty

Sieci wodociągowe. kanalizacyjne, 1,00 zł
ciepłownicze, kanalizacja deszczowa

Infrastruktura telekomunikacyjna 19,00 zł

Pozostałe urządzenia w pasie drogowym 30,00

Umieszczenie na drogowym obiekcie 180,00 zł
inżynierskim

Sieci wodociągowe. kanalizacyjne, 30,00 zł

ciepłownicze, kanalizacja deszczowa
na drogowym obiekcie inżynierskim

3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w S l pkt 2 ustala się jako
iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego pobieranej za każdy rok
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż
rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego
mniejszej niż l m2 pobiera się opłatę jak za l m2 urządzenia.

~ 4. Za każdy dziei\ zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w S 1 pkt 3, ustal Się
następujące stawki opłat:

l. za umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego ustala się stawkę opłaty
w wysokości 0,20 zł za l m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu,
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2. za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości
5,00 zł za I m2 powierzchni reklamy.

~ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

~ 6. Traci moc Uchwała Nr 15/IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 marca
20 II r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego nr 122 poz. 1325).

~ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 usta\\<y z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

ustala w drodze uchwaly wysokość stawek opiaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego.

Ustawa 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) wprowadziła

zmiany w ustawie o drogach publicznych (tj. OZ.U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).

Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w tym zakresie, które

objęły również obniżenie maksymalnych stawek za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu

do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały, która będzie

przewidywała stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury

telekomunikacyjnej zgodnie z nowymi przepisami ustawy o drogach publicznych.
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