
PROJEKT druk nr 134

WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących 
w zarządzie Gminy Baborów

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie 
Gminy Baborów, 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 technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

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 w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, za każdy rozpoczęty 
dzień zajęcia:

1) jezdni przy zajęciu do 25% szerokości – 2,20 zł;

2) jezdni przy zajęciu od 25% do 50% szerokości – 4,00 zł;

3) jezdni przy zajęciu 50% szerokości i powyżej -  8,00 zł;

4) pozostałych utwardzonych elementów drogi (parkingi, chodniki, zatoki, ścieżki rowerowe) – 3,00 zł;

5) pozostałych nie utwardzonych elementów drogi (pobocza, pasy zieleni, inne) – 1,50 zł;

6) wymienionych w pkt 1 - 5 części pasa drogowego w celu budowy, remontu i naprawy obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł.

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy, remontu i naprawy urządzeń wodociągowych 
i kanalizacji sanitarnej, stawki opłat określone w ust 1 pkt 1-5 obniża się odpowiednio o 50%.

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, roczną stawkę opłaty za 1 m2 rzutu 
poziomego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim – 100 zł;

2) w utwardzonym elemencie drogi (jezdnia, chodnik, parking, zatoka) - 20zł;

3) w poboczu drogi, pasie zieleni i innych nie wymienionych powyżej elementach pasa drogowego - 10 zł;

4) na wymienionych w pkt 1 - 3 częściach pasa drogowego za umieszczenie obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej - 20 zł.

2. Za umieszczenie na wymienionych w ust 1 pkt 1 - 3 częściach pasa drogowego urządzeń 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej stawki opłat obniża się odpowiednio o 50%.
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§ 4. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, dzienna stawka za 1 m2 rzutu poziomego obiektu lub 
powierzchni reklamy:

1) schodów, pochylni i platform dla osób niepełnosprawnych - 0,01 zł;

2) obiektów handlowych, usługowych (innych niż ogródek sezonowy) - 8 zł;

3) obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;

4) innych obiektów budowlanych nie wymienionych powyżej - 1 zł;

5) reklam świetlnych i podświetlanych - 8 zł;

6) pozostałych reklam - 6 zł.

§ 5. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu zajęcia pasa 
drogowego na prawach wyłączności w celu:

1) urządzenia parkingu - 0,20 zł;

2) usytuowania tymczasowego stoiska do prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej itp.

- 1,00 zł;

3) związanym z prowadzoną w sąsiedztwie drogi budową - 0,50 zł;

4) innym nie wymienionym powyżej – 1,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIII-105/04 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 kwietnia 2004 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, zmieniona Uchwała Nr XIV-120/04 z dnia 
31 maja 2004 r..

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie

Na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 25 października 2019 roku weszła w życie
również zmiana ustawy o drogach publicznych w zakresie dostosowania stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekt uchwały
uwzględnia wymogi nowych uregulowań w zakresie stawek za zajęcie pasa publicznych dróg gminnych na
potrzeby telekomunikacyjne oraz urealnia wysokość dotychczas stosowanych w gminie stawek za inne cele
zajęć pasa drogowego.
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