
 

 

UCHWAŁA NR XIV/107/19 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/168/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r. poz. 3285) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 

„1a. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 m2 

powierzchni pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłaty 

za każdy dzień zajęcia: 

1) za zajęcie 1 m 2 jezdni: 

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 0,15 zł, 

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 0,18 zł, 

c) za zajęcie jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 0,20 zł; 

2) za zajęcie 1 m2 powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszych - 0,20 zł; 

3) za zajęcie 1 m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego - 0,10 zł.”, 

b) po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: 

„2a. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 m2 powierzchni 

pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień 

zajęcia: 

1) za zajęcie 1 m2 jezdni: 

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 0,10 zł, 

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 0,15 zł, 

c) przy zajęcie jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 0,18 zł; 
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2) za zajęcie 1 m2 powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszych - 0,10 zł; 

3) za zajęcie 1 m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego - 0,10 zł.”; 

2) w § 3 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:  

„3. Przy umieszczaniu obiektów lub urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje się stawki  

w wysokości 0,1% wartości określonej w ust. 1. 

4. Przy umieszczaniu obiektów lub urządzeń infrastruktury gazowniczej stosuje się stawki w wysokości 

0,1% wartości określonej w ust. 1.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

 

Dariusz Zajdel 
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