UCHWAŁA NR XX/322/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia w pasie drogowym robót niezwiązanych
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej stawka wynosi 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego”;
2) w § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego stawka za zajęcie 1m2 pasa
drogowego wynosi 20 zł za każdy rok zajmowania pasa drogowego”;
3) w § 1 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i 11 o następującej treści:
„10. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, stawka za 1m2 pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu wynosi 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa
drogowego.
11. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione
w ust. 8, 9 i 10 w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawka wynosi
0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik

Id: 73A0EF85-0D8E-4A3C-A6C6-A2CFF8F6E720. Podpisany

Strona 2

UZASADNIENIE

W związku z zmianami wprowadzonymi ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) oraz zmiany
niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych z dnia 25 października 2019 r. (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 470), które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Związku z tym 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. Powyższa
zmiana polegająca na obniżeniu stawek przyczyni się do zwiększenia wpływu jednostki samorządu
terytorialnego z tytułu opłat ze względu na większą skalę inwestycji. Mając powyższe na uwadze
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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