Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych publicznych
Na
podstawie
art. 7 ust. 1 pkt 2,
art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy
z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art.40 ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Ustala się stawki opłat 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
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

technicznej

niezwiązanych

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 pkt. 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w §1 pkt. 1 ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :
1. przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł
2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00 zł
3. przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego pasa jezdni - 7,00 zł
4. chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, parkingów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych –
5,00 zł
5. poboczy gruntowych, trawników, rowów oraz pozostałych elementów – 2,00 zł
§ 3. Stawki określone w §2 nie dotyczą zajęcia pasa drogowego na potrzeby prowadzenia wszelkich robót
dotyczących obiektów jak i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa
drogowego
dróg
gminnych
na
potrzeby
wykonania
wszelkich
robót
związanych
z budową obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia :
1. przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości – 0,10zł
2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 0,15zł
3. przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego pasa jezdni – 0,20zł
4. chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, parkingów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych –
0,15 zł
5. poboczy gruntowych, trawników, rowów oraz pozostałych elementów – 0,10 zł
§ 4. 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 (z wyłączeniem obiektów mostowych) zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
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1. dla urządzeń kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ciepłowniczej - 20,00 zł
2. dla urządzeń gazowych i wodociągowych - 40,00 zł
3. dla podziemnych linii elektroenergetycznych oraz urządzeń z nimi związanych – 10,00 zł
4. dla naziemnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz urządzeń z nimi związanych - 180,00 zł
5. dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 10,00 zł
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m²
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na drogowym obiekcie inżynierskim zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
1. dla urządzeń kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ciepłowniczej - 60,00zł
2. dla urządzeń gazowych i wodociągowych - 100,00zł
3. dla urządzeń elektroenergetycznych - 180,00zł
4. dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł
§ 6. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat za
1 m² powierzchni:
1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 0,20 zł
2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy powierzchni reklamy – 3,00 zł
§ 7. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień za
1 m2 powierzchni zajętego pasa drogowego w wysokości –0,50 zł.
2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, za zajęcie pasa drogowego,
o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień za 1 m2 powierzchni zajętego pasa drogowego
w wysokości - 0,20 zł.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
publicznych.
§ 9. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały stosuje się postanowienie uchwały, o której mowa w §7.
§ 10. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
W związku z wpłynięciem skargi Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
o stwierdzenie nieważności w całości uchwały nr XIII/124/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych
przez organ nadzoru, zmianie ulega jej treść w całości. Dlatego przygotowana zostanie w całości nowa uchwała
dostosowana do bieżących przepisów i istniejącego orzecznictwa. Równolegle przesłana zostanie do WSA oraz
Wojewody Śląskiego informacja o uznaniu skargi i podjętych krokach mających na celu uchwalenie nowej
uchwały.
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