
                                                                                                      Projekt: XV/99 

UCHWAŁA Nr ……………… 

RADY MIASTA RADYMNA 

 z dnia ………….. 2019 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta Radymna. 

 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 

ust. 8  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 

poz. 2068  z późn. zm.) Rada Miasta Radymna uchwala co następuje: 

 

§1 

 
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego 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) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

4) zajęcie prawa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione  

w pkt. 1-3. 

 

§2 
 

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się 

następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

 

1) chodników, poboczy, placów, ciągów pieszych oraz pasów dzielących - 2 zł.  

2) jezdni  do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych - 4 zł. 

3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości      - 5 zł. 

4) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia    - 7 zł. 

 

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1 ustala się stawkę opłat za 

każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości     - 2 zł. 

 

3. Za   zajecie  1m²  pasa  drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w 

odniesieniu  do  obiektów  i  urządzeń  infrastruktury  telekomunikacyjnej  ustala  się 

stawkę  opłaty  za  każdy  dzień  zajęcia,   w  wysokości  niezależnej od elementu 

drogi                 – 0,20 zł.  

 

§3 

 
1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2  ustala się roczne stawki opłat za  

1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia. 

 



 

Rodzaj elementu zajęcia pasa 

drogowego  

Roczna stawka opłat za umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń nie zwianych z potrzebami 

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

za 1m ² 

 

 

 

Teren 

zabudowany  

Poza terenem zabudowanym  

Jezdnia 100,00 zł 80,00 zł 

Most  100,00 zł 100,00 z 

Chodniki , pasy zieleni, 

pobocza,  

100,00 zł 80,00 zł 

 

 

2. Za   zajecie pasa drogowego,   w   celu   umieszczenia   w  pasie  drogowym   w urządzeń 

infrastruktury  telekomunikacyjnej  ustala   się   stawkę   opłaty  rocznej  za 1m² 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w 

wysokości                  – 20 zł.  

 

§4 

 
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki 

opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowanego niezwiązanego  

z potrzebami ruchu drogowego             - 0,30 zł.  

2) reklamy                 - 1,00 zł. 

 

2. Za   zajecie  1m²  pasa  drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w 

odniesieniu  do  obiektów  i  urządzeń  infrastruktury  telekomunikacyjnej  ustala  się 

stawkę    opłaty    za    każdy  dzień  zajęcia,   w  wysokości  niezależnej od elementu 

drogi                 – 0,20 zł.  

 

§5 
 

Traci moc uchwała Nr 109/XIV/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 czerwca 2004 

rok w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta Radymna.  

 

§6 

 
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Radymnie 

Andrzej Pacek 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Radymna  

 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity  Dz.U. z 2018 poz. 2068  z późn. zm.) Rada Miejska w Radymnie jest upoważniona 

do ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą 

jest Burmistrz Miasta Radymna. 

Zmiana uchwały została podyktowana stworzeniem odpowiednich warunków do 

realizacji i utrzymania inwestycji telekomunikacyjnych na terenie Miasta Radymna. 

W związku z rozwojem szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej o coraz 

wyższej przepustowości jest niezbędne korzystanie z zaawansowanych usług cyfrowych co  

stanowi koło zamachowe innowacji i przekłada się na wzmocnienie konkurencyjności 

gospodarki i poziomu życia mieszkańców. 

Minister Cyfryzacji zwrócił się do Zarządców dróg publicznych o podjęcie działań 

umożliwiający dalszy rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, polegającej na weryfikacji 

opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych oraz dostosowanie ich 

odpowiednio do kategorii drogi. Dlatego też uznano za zasadne obniżenie stawki  za  zajecie  

1m²  pasa  drogowego,  w celu  prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu  do  

obiektów  i  urządzeń  infrastruktury  telekomunikacyjnej  opłaty  za  każdy  dzień  zajęcia,   

w  wysokości  niezależnej od elementu drogi w wysokości – 0,20 zł. oraz zajecie pasa 

drogowego,   w   celu   umieszczenia   w  pasie  drogowym  urządzeń infrastruktury  

telekomunikacyjnej  opłata  roczna  za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy umieszczonego urządzenia ustalono w wysokości       – 20 zł. 

  

Z uwagi na to, że skala rozbudowy sieci na terenie poszczególnych gmin zależy w 

dużej mierze od wysokości ponoszonych opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały 

jest celowe. 

 

 


