UCHWAŁA XXV.57.2016
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd
Powiatu w Opatowie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
tych dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Zarząd Powiatu w Opatowie,
zwanym dalej "pasem drogowym";
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami";
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 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1,
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych
oraz pasów dzielących - 3 zł;
2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów
drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym - 3 zł;
3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5 zł;
4) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 8 zł;
5) pozostałych elementów pasa drogowego - 2 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez
jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

okres

krótszy

niż

24

godziny

jest

traktowany

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego
urządzenia:
Lp.
1
2

Lokalizacja urządzenia w terenie
poza obszarem zabudowanym
w obszarze zabudowanym

wysokość opłaty
15 zł
40 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za
1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
3. Za umieszczanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się roczną stawkę opłaty za 1
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w 50% opłat określonych w
ust. 1 i 2.
m2 pasa
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4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim, za krótsze okresy
opłatę wylicza się proporcjonalnie do okresu zajęcia pasa drogowego.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, o
których mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 0,50 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów,
map, tablic lub plansz - 0,30 zł;
2) reklamy inne niż wymienione w pkt 1 - 3 zł.
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2
podwyższa się o 100%.
4. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym na prawach wyłączności w
celach innych, o których mowa w § 1 pkt 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego w innych celach, niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) przez wydzielone miejsca parkingowe - 0,50 zł;
2) na tymczasowe stoiska handlowe - 2 zł;
3) inne niż wskazane w pkt 1 i 2 - 0,50 zł.
§ 5. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę
opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez
względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat
za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej:
Lp.
1
2

Lokalizacja urządzenia w terenie
poza obszarem zabudowanym
w obszarze zabudowanym

Wysokość opłaty
10 zł
10 zł

3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej
ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego
urządzenia - w wysokości 10 zł.
§ 6. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie
przedmiotowej uchwały, zastosowania mają stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, obowiązujące
dotychczas.
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§ 7. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Opatowie Nr XVIII/74/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie
Zbigniew Wołcerz
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1440) Rada Powiatu w Opatowie jest upoważniona do ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Opatowie. Rodzaje zajęcia wyszczególnia art.
40 ust. 2 ustawy. Opłaty za zajęcie pasa drogowego są dochodem Powiatu Opatowskiego. Obecnie
wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie powiatu określa uchwała nr Rady
Powiatu w Opatowie Nr XVIII/74/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego. Regulacje te wymagają uzupełnienia i doprecyzowania, w szczególności o
regulacje, mające na celu obniżenie kwoty za zajmowanie pasa drogowego pod obiekty i urządzenia
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Grupa Robocza ds. rozbudowy Sieci Szerokopasmowej powołana przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego w pracach ułatwiających pozyskanie Inwestora oraz rozbudowę
Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w Województwie Świętokrzyskim zaproponowała na odbytych
spotkaniach z przedstawicieli powiatów i gmin województwa świętokrzyskiego zmianę i ujednolicenie
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu jest jednym z najistotniejszych zadań,
jakie stoją przed administracją rządową i samorządową w aktualnej dekadzie. Powszechny dostęp do
Internetu dużych prędkości służy nie tylko rozwojowi gospodarczemu i aktywizacji zawodowej, ale także
sprzyja edukacji, umożliwia korzystanie z dóbr kultury, ułatwia budowę opartego na informacji
społeczeństwa obywatelskiego, daje dostęp do e-administracji oraz zapobiega wyludnianiu się terenów
niezurbanizowanych. Celowi temu służy m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (dalej
POPC). Z uwagi na to, że budowa nowoczesnych sieci dostępowych nowej generacji w tzw. „obszarach
białych” w ramach I Osi POPC stanowi niezbędny krok do zapewnienia ogółowi społeczeństwa dostępu
do szerokopasmowego Internetu, niezwykle istotne jest wyeliminowanie potencjalnych barier
inwestycyjnych dla operatorów sieci dostępowych będących głównymi beneficjentami ww. Programu. Ze
względu na konkursowy tryb wyboru projektów i ograniczony budżet, należy się spodziewać, że
potencjalni beneficjenci nie będą wybierać do realizacji sieci obszarów o małej gęstości zaludnienia, w
których m.in. opłaty publiczno-prawne są na wysokim poziomie. Zgodnie z analizą zaprezentowaną przez
Ministerstwo Cyfryzacji, obniżenie stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w
pasie drogowym pozwala w istotny sposób zwiększyć obszar inwestycji i objąć nią tereny o mniejszej
gęstości zaludnienia, a tym samym zwiększyć liczbę mieszkańców będących w zasięgu sieci.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz realizując jedne z podstawowych zadań Samorządu, jakimi są
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, wspieranie rynków lokalnych i likwidowanie barier w
prowadzeniu działalności gospodarczej oraz barier dotyczących wykluczenia społecznego, proponuje się
wprowadzenie preferencyjnych stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Opracował:
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie.
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