
 

 

UCHWAŁA NR VIII/83/2019 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 31 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 40 ust. 8 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2018 poz. 2068 z późn. zmianami) 

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/204/2004 Rady Gminy Lubaczów z dnia 21 października 2004 roku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W §1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (za wyjątkiem infrastruktury 

telekomunikacyjnej) niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 

1 m
2  

rzutu poziomego urządzenia: 

a) w pasie drogowym – 15,00 zł 

b) na obiekcie mostowym – 100,00 zł 

2a. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, niezwiązanej  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m
2 
rzutu poziomego urządzenia: 

a) w pasie drogowym – 2,00 zł 

b) na obiekcie mostowym – 15,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Lubaczów 
 

 

Roman Cozac 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 3735



 

Uzasadnienie 

W chwili obecnej na terenie Gminy Lubaczów trwa budowa sieci światłowodowej w ramach Projektu 

Unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie to jest elementem Narodowego Planu 

Szerokopasmowego, który określa działania oraz środki dla realizacji celu jakim jest zapewnienie 

powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców i placówek oświatowych na terenie 

Województwa Podkarpackiego. 

Docelowy zasięg sieci światłowodowej w znacznym stopniu uzależniony jest od kosztów stałych jakie 

ponosić będzie operator telekomunikacyjny. Największym składnikiem tych kosztów jest tzw. „prawo drogi” 

czyli koszty ponoszone przez operatora na etapie eksploatacji z tytułu umieszczenia sieci telekomunikacyjnej 

w pasach dróg publicznych. Operator chcąc zrekompensować koszty umieszczenia infrastruktury w pasach 

dróg publicznych, przerzuci je na odbiorów ich usług, a także zrezygnuje z części budowy sieci 

szerokopasmowej. 

Najgorsza sytuacja przedstawia się na terenach wiejskich o zabudowie rozproszonej, gdzie budowa sieci 

szerokopasmowej jest mało opłacalna, lecz możliwa dzięki wsparciu funduszy unijnych. 

Z kolei eksploatacja sieci już wybudowanych na terenach wiejskich jest nieopłacalna w związku z czym 

niejednokrotnie operatorzy rezygnują z prowadzenia tam inwestycji szerokopasmowych. 

W związku z powyższym oraz z wystosowanym w tej sprawie apelem władz Województwa Podkarpackiego 

niezbędnym jest obniżenie stawek opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury  telekomunikacyjnej w pasie 

dróg gminnych publicznych. Stawki opłat obniżono do poziomu rekomendowanego przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego (z dotychczasowych 10,00 zł do 2,00 zł za 1 m2  rzutu poziomego urządzenia 

w pasie drogowym oraz z 100,00 zł do 15,00 zł za 1 m2  rzutu poziomego urządzenia na obiekcie mostowym).  

Jednocześnie zwiększono dotychczasową stawkę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (za 

wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej) w pasie drogowym z dotychczasowych 10,00 zł za 1 m2  rzutu 

poziomego urządzenia do poziomu 15,00 zł/m2. 
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