UCHWAŁA NR XIII/43/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/45/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 – ust. 6, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/45/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego treść § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu określonym w § 1 pkt 1 uchwały ustala się
stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa w wysokości:
a) za prowadzenia robót w pasie drogowym powodującym naruszenie nawierzchni w wysokości 5,00 zł
b) za prowadzenia robót przy infrastrukturze telekomunikacyjnej w pasie drogowym powodującym naruszenie
nawierzchni w wysokości 0,20 zł
c) za prowadzenia robót w pasie drogowym bez naruszenia nawierzchni w wysokości 2,00 zł
d) za prowadzenia robót przy infrastrukturze telekomunikacyjnej w pasie drogowym bez naruszenia nawierzchni
w wysokości 0,10 zł.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - ustala się stawkę opłaty rocznej, za 1 m2 rzutu poziomego
w wysokości 50,00 zł, w przypadku infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 10 zł."
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
§ 3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych ostateczną decyzją administracyjną przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały Nr XXIII/45/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
Michał Broda
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 40 ust. 1 – ust. 6, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,

w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek
opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Przy ustalaniu wymienionych stawek bierze się pod uwagę: kategorię
drogi, której pas został zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz
rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Zmiana stawek w zakresie
infrastruktury telekomunikacyjnej podyktowane jest planowanym przystąpieniem do gmin otwartych na
inwestycje w tym zakresie.

Zastępca Burmistrza
Szczawna-Zdroju
Łukasz Kurjata
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