
- projekt-

UCHWAŁA Nr XV 12020

RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia27.01.2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg
gminnych i na cele niezwiązanezpotrzebamizarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art,40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art.40 ust. 8 ustawy z dnia
żI marca 1 985 r. o drogach publicznych (tj . Dz.U . z 2018 r. poz. 2068 zę zm.) Rada Gminy
Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze
Gminy Tarnów Opolski w celach ntezwtązanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczęnia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych

z pottzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dro gowego ;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebamt zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) ząęcie pasa drogowego na wyłączność w celach innych niz wymienione w pkt 1.3.

§ 2.1 Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa
w § 1 pkt 1 i pkt 4 ustala się następujące stawki opłaty zakńdy dzieńzajęcia:

I)za zajęcie pasa drogowego do 20 oń szerokości w wysokości - 3,00 zŁ;

Z)przy zajęciu jezdni od 20oń do 50oń szęrokości w wysokości - 5,00 zł;
3)przy zajęciujezdni powyższej 50% szerokości w wysokości - 8,00 zł;
 )przy zajęciu chodników, poboczy -3,00 zł;

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót
zwtązanych z budową urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę w
wysokości 0,20 zł. zazajęcie 1 m2 powierzchnt pasa drogowego zakńdy dzieńzajęcia.

3. Przez dzień zajęcia rozumie się takze zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24
godziny,

§ 3.1 Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2,ustala się roczne stawki
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenta w wysokości20 zł., a na obiekcie inżynierskim 50,00 zł.

2, Za umięszczenie urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitamej, ustala się roczne stawki
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzlt poziomy umieszczonego
urządzenia w wysokości 0,0I zł.



3. Zaumteszczenle urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczne stawki opłat
za I m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia
w wysokości20,00 zł.

§ 4. Zakażdy dzięń zalęciapasa drogowego w celu , o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się
następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zĄętego przęzrzutpoziomy obiektu budowlanego - 0,50 zł.

2) pasa drogowego poprzezrzutpoziomy reklamy:- 1,0O zł.

§ 5 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/1I2l2019 Rady
Gminy Tarnów z dnta 20 grudnia ż0I9 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Opolskiego.



uzasadnienie

Zgodnie z zapisem wynikającym z art.40 ust 8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Z
2018r. poz. 2068)organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały
ustala dla dróg, których zaruądcąjest wójt, burmistrz, prezydent, wysokość stawek opłaty za
zajęcie 7 m2 pasa drogowego.
Jednocześnienalężało dostosować uchwałę do wymogów Ustawy z dnia7 maja 2010 r . o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2062 ze zm)
ze wzg|ędu na obnizenie stawek i wspieraniem rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
celem budowy szybkich sieci szerokopasmowych.
W związku z koniecznością zmiany w zakresie § 3 pkt 1 i 2 oraz § 4 Uchwały
Nr XIV/1 I2l20I9 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie I m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzanta drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związku z
wszczęciem postępowania przez Wojewodę Opolskiego zasadne jest uchylenie uchwały oraz
podjęcie kolejnej. Powyższe przyczyni się do ujednolicenia treści i przekazaniu Uchwały do

Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacj i Elektron tcznej .


