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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR X.123.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2068, 12, 317 i 1693 z 2019 r. poz. 698, 730,1716 i 1815) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 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) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego drogi gminnej, w sytuacji określonej w §1 pkt 1 określa się następujące 
stawki opłat za każdy rozpoczęty dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 2,50 zł,

3) przy zajęciu  jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia - 5,00 zł,

4) za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych

i pieszojezdnych - 2,00 zł,

5) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze, rów, itp.) - 1,00 zł.

2. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego drogi gminnej, w sytuacji określonej w §1 pkt 1 i związanego 
z umieszczeniem w nim urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się opłatę w wysokości 0,20 zł za jeden 
dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, w sytuacji określonej w §1 pkt 2 ustala się następujące stawki 
opłat  za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym oraz obiekcie inżynierskim infrastruktury telekomunikacyjnej - 15,00 zł,

2) w pasie drogowym innej infrastruktury niż telekomunikacyjna - 15,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim innej infrastruktury niż telekomunikacyjna                                    
(przepusty, mosty) - 100,00 zł.

2. Stawki opłat określone w ust. 1 obejmują każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej, w sytuacji określonej w §1 pkt 3 ustala się 
następujące stawki opłat za 1 m² zajęcia:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,40 zł,

2) reklamy - 1,50 zł.
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§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej, w sytuacji określonej w §1 pkt 4 ustala się 
następujące stawki opłat za 1 m² zajęcia:

1) pod parking - 0,25 zł,

2) pod parking dla osób niepełnosprawnych - 0,15 zł,

3) pod tymczasowe stoiska handlowe i usługowe - 1,00 zł

4) pod ogródki konsumpcyjne i inne - 0,10 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.   
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Uzasadnienie

Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany postanowień ustawy o drogach publicznych,
wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i które objęły
obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej. Zgodnie z art. 40 ust. 8 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze
uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłaty za 1 m²
pasa drogowego. Stawki opłaty o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień
zajmowania pasa drogowego, a w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 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. Obniżenie stawek ma przyczynić się do zwiększenia
wpływów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłat ze względu na większą skalę inwestycji. Utrzymanie
zbyt wysokich stawek pogłębiałoby natomiast wykluczenie cyfrowe niektórych obszarów kraju.

Sporządziła:

Monika Miczka

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

i drogownictwa.

Biała, dnia 4 grudnia 2019 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;

3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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Sporządziła: Monika Miczka - Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i drogownictwa

04.12.2019 r.
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