UCHWAŁA Nr XIV/145/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068,
z 2019 r. poz. 698, 730, 1693, 1716, 1815), Rada Miejska w Policach uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Polic, na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:
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. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa
drogowego w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4:
1) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni – 6,00 zł;
2) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni – 9,00 zł;
3) przy zajęciu chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych – 6,00 zł;
4) przy zajęciu elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1-3 – 3,00
zł;
5) za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezależnie od zajętego
elementu pasa – 0,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie przez rzut poziomy
urządzenia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2,
umieszczonego:
1) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł;
2) w pozostałych elementach pasa drogowego – 100,00 zł;
3) umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
od zajętego elementu pasa drogowego – 20,00 zł.

niezależnie

z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ustala się 50% stawki opłat, o których mowa w ust. 1 przy umieszczaniu
w pasie drogowym sieci urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych służących
realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa
drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za umieszczenie w pasie drogowym obiektu handlowego – 0,80 zł;
2) za umieszczenie w pasie drogowym innego obiektu – 0,60 zł;
3) za umieszczenie w pasie drogowym reklamy – 4,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/160/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23
lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Burmistrz Polic.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
Przepisy art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) stanowią m. in. odpowiednio,
że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
wysokości podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r., poz. 698, 730, 1716, 1815), zwanej dalej
„ustawą”, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały,
ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość
stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których
mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa
drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł,
zaś w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 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.
Obowiązujące dotychczas stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały
ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 r. Konieczność
wprowadzenia zmian stawek podyktowana jest częściowo nowymi przepisami
dotyczącymi preferencyjnego naliczania należności z tytułu zajęcia pasa drogowego
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto
zwiększenie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego wynika ze wzrostu cen
materiałów oraz usług budowlanych, które w znaczącym stopniu podrażają koszty
odtworzenia zajmowanego pasa drogowego po wygaśnięciu 2-letniego okresu
gwarancji, który jest ustalony dla większości prowadzonych inwestycji na terenie
gminy.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Miejską
w Policach nowej uchwały w tej sprawie.

Projekt uchwały przygotował Wydział:
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

