
UCHWAŁA NR XVIII/218/20
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 stycznia 2020 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) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Za zajęcie pasa drogowego, z tytułu umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące 
roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego 
urządzenia:

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

2) na pozostałych elementach pasa drogowego bez względu na rodzaj zajmowanego terenu - 30,00 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) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Za zajęcie pasa drogowego, z tytułu umieszczenia w pasie drogowym 
obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za jeden dzień zajęcia:

1. 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego, bez 
względu na rodzaj zajmowanego terenu – 7,50 zł;

2. 1 m2 powierzchni reklamy – 1,50 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy zmiany uchwały Nr XXVII/174/2004 Rady Miejskiej w Bierutowie z
dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów.

Wprowadzane tą uchwałą zmiany dotyczą ujednolicenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2

powierzchni pasa drogowego dróg gminnych bez względu na to, czy pas drogowy znajduje się w obszarze
zabudowanym, czy też poza takim obszarem.

Zmiana ta wynika z przekazanych przez Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, uwag dotyczących uchwały Nr XVI/200/10 Rady Miejskiej w Bierutowie z
dnia 19 grudnia 2019r.
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