
Projekt

z dnia  5 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg 
gminnych w mieście Hrubieszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/94/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w mieście Hrubieszowie (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 198, poz. 3049) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) stawka za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w odniesieniu do urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej 0,20 zł;”;

2) w § 3 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) na drogowym obiekcie inżynierskim 200 zł, z zastrzeżeniem pkt 5,

5) na drogowym obiekcie inżynierskim w odniesieniu do urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej 20 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 25 października 2019 r. "Organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu
terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa
w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której
mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień
zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł.".

Ustęp 4 przywołanego artykułu stanowi, że "Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego,
stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie
pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez
1 dzień.", ustęp 5, że „Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako
iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i
stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim
przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w
pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.", a ustęp 6, że "Opłatę za zajęcie pasa drogowego
w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania
pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.".

Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska
Hrubieszów, określa obecnie uchwała Nr XIV/94/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września
2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w mieście
Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 198, poz. 3049).

Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach
publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

W związku powyższym konieczna jest zmiana w/w uchwały Rady Miejskiej z uwagi na obowiązywanie
wyższej stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej, niż
przewidzianej przepisami ustawy o drogach publicznych w stanie prawnym od 25 października 2019 r.

Na dostosowanie uchwał w tym zakresie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z
art. 29 ustawy nowelizującej mają trzy miesiące od dnia wejście w życie ustawy, a więc do dnia 25 stycznia
2020 r.

Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie art. 29d ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, do Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej za pośrednictwem strony www.pit.uke.gov.pl, informacji o obowiązujących w
Państwa samorządzie stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych.

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): MARIUSZ BIRONT
Kierownik Miejskiej Służby
Drogowej w Hrubieszowie

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

nie dotyczy

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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