Projekt
z dnia 9 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA WOJKOWICE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Wojkowicach
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia
8 marca
1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) na wniosek
Burmistrza Miasta Wojkowice
Rada Miasta Wojkowice uchwala
§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą
jest Burmistrz Miasta Wojkowice, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg :
1) prowadzenie robót, z zastrzeżeniem pkt. 2 – opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa
drogowego:
a) jezdnia do 20% zajmowanej szerokości

-

4,00 zł

b) jezdnia od 20% do 50% zajmowanej szerokości

-

6,00 zł

c) jezdnia powyżej 50% zajmowanej szerokości

-

8,00 zł

d) chodnik,

-

6,00 zł

e) pozostałe elementy pasa drogowego

-

2,00 zł

2) prowadzenie robót, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – opłata za
każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego – 0,20 zł,
3) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, z zastrzeżeniem pkt. 4 – opłata za każdy rok
zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
a) elementy pasa drogowego za wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich - 40,00 zł
b) drogowe obiekty inżynierskie - 200,00 zł.
4) umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – opłata za każdy rok zajęcie 1 m2
powierzchni pasa drogowego - 20,00 zł
5) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego za wyjątkiem obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej
i reklam – opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
a) chodnik

-

2,00 zł

b) pozostałe elementy pasa drogowego z wyjątkiem jezdni

-

1,00 zł

6) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych inftastruktury telekomunikacyjnej, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2
powierzchni pasa drogowego - 0,20 zł
7) umieszczenie w pasie drogowym reklam – opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa
drogowego:
a) jezdnia
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-

2,00 zł
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b) chodnik

-

1,00 zł

c) pozostałe elementy pasa drogowego

-

1,00 zł

8) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach
za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:

1 – 6,

a) stanowisko postojowe zastrzeżone „koperta”

-

0,50 zł

b) przenośne punkty handlowe

-

1,00 zł

c) inne cele (nie związane z obiektami i urządzeniami
telekomunikacyjnej)

-

2,00 zł

infrastruktury

d) inne cele (związane z obiektami i urządzeniami
telekomunikacyjnej)

-

0,20 zł

infrastruktury

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.
§ 3. Traci moc Uchwała NR LIV.513.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 września 2014r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w Wojkowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 2068 ze zm.) za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłaty. Opłatom podlega: prowadzenie robót
drogowych, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych,
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcie
pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wyżej wymienione. Przy ustalaniu stawek
opłat uwzględnia się: kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa
drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego, rodzaj
urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Wysokość stawek opłat za zajęcie
1 m2 pasa drogowego dróg, ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały,
z zastrzeżeniem, uwzględnionych przez ustawodawcę, ograniczeń kwotowych.Wprowadzona w ustawie
zmiana (at. 40.ust.8 u.d.p.) dotycząca uwzględnienia wielkości stawek opłat, które nie mogą zostać
przekroczone, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, obliguje
dostosowanie do aktualnego stanu prawnego, obowiązującej obecnie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Wojkowicach. Propozycja zmian
stawek opłat wynika z rosnących kosztów bieżących utrzymywania dróg (ostatni wzrost opłat miał miejsce
w 2014r.) oraz z potrzeby zabezpieczenia w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na ten cel.
Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Opracował:

.........................................................................................
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

Zatwierdził i skierował do Przewodniczącego Rady Miasta
Wojkowice celem przedłożenia pod obrady

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Burmistrza)

Numer projektu
........................................................................................
(data, podpis i pieczątka osoby nadzorującej)

Sprawdził pod względem prawnym:

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Aprobował pod względem finansowym:

............................................................................................

Odpowiedzialny pracownik (komórka)
za realizację uchwały:
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Lokalami
Rozdzielnik:
1. Biuro Rady Miasta................................................................

................................................................................................
(data, podpis Skarbnika Miasta)

Aprobował pod względem formalnym:
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2. Wydział Finansowy……………….........................................
3. WIO …………….................................................................
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4. Wojewoda Śląski (Nadzór)…...............................................
................................................................................................
(data, podpis Sekretarza Miasta)
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