
UCHWAŁA NR XVI/200/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów

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

§ 1. W uchwale nr XXVII/174/2004 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 września 2004 r. (Dz. Urzędowy 
Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 207 poz. 3235) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości – 1,50 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 3,75 zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 7,50 zł

- z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do placów, chodników, ścieżek rowerowych, 
zatok postojowych i autobusowych.

3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, bez względu na rodzaj zajętego terenu oraz jego powierzchnię – 0,20 zł.

4. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1-3 ustala się stawki opłat za zajęcie m2 
pasa drogowego w wysokości – 1,00 zł.

5. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień.”;

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Za zajęcie pasa drogowego, z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej, nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące roczne stawki opłat za  
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym – 15,00 zł,

2) w obszarze zabudowanym – 30,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 150,00 zł,

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za zajęcie pasa drogowego, z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej, bez względu na miejsce umieszczenia w pasie drogowym – 20,00 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do 
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy wprowadzenia nowej kategorii stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego
i jej górnej wysokości w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
wprowadzonej zgodnie ze zmianą ustawy o drogach publicznych wynikającą z ustawy z dnia 30
sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych ustaw (Dz.U.2019. poz. 1815).
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