UCHWAŁA NR XXIII/134/2019
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r poz.
506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.z 2018 r poz.2068, z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest
Burmistrz Stąporkowa, 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 punktach 1-3
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu , o którym mowa w § 1 pkt.1 ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia :
a) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni -4,00 zł
b) przy zajęciu pow.20% do 50% szerokości jezdni- 6,00 zł
c) przy zajęciu pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni- 8,00 zł
d) przy zajęciu chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, - 6,00 zł
e) przy zajęciu innych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1 ppkt a ,b, c ,d - 3,00 zł
2. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 1, związanego
z umieszczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się opłatę w wysokości 0,20 zł za dzień.
3. Zajecie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez
1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt.2 ustala się następujące roczne stawki opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
a) w pasie drogowym – 30,00 zł
b) na drogowym obiekcie inżynierskim - 180,00 zł
c) za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 15,00 zł
d) za obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 5,00 zł
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
3. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urządzeń w pasie drogowym
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.3 ustala się następujące stawki opłat
za 1 m2 powierzchni:
a) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, handlowego lub usługowego – 0,50 zł
b) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów- 0,50 zł
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c) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) -1,00 zł
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni
w wysokości:
a) reklamy wolnostojącej na własnym nośniku – 4,00 zł
b) reklam w postaci plakatów, banerów umieszczonych na słupach oświetleniowych – 3,00 zł
c) reklamy tymczasowe ustawione w postaci przenośnych stojaków- 3,00 zł
3. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut
poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.
§ 5. Za każdy dzień zajęcia na prawach wyłączności pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt.4 ustala się
stawki opłat 1 m2 powierzchni:
a) dla ustawienia stoisk handlowych lub usługowych - 2,00 zł
b) dla zorganizowania letniego ogródka przed lokalem gastronomicznym - 3,00 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXV/110/2004 Rady Miejskiej w Stąporkowie a dnia 27 sierpnia 2004 r i Uchwała
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/110/2004 -Nr XLI/182/2005 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 grudnia
2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Uzasadnienie
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 r poz.1815) w art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach
publicznych, wprowadza zmianę dotyczącą obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, gdzie stawki
opłaty o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego,
a stawka
o której
mowa
w ust.5
nie może
przekroczyć
20 zł.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały , ustala dla dróg, których zarządcą jest
jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego.
W związku z tym, że stawki opłat za zajęcie pasa drogowego obowiązują od 2004 r. w złożonym projekcie
uchwały
proponuje
się
nowe
stawki.
Przedkładając powyższy projekt uchwały proszę o uchwalenie stawek w proponowanej wysokości.
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