DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 12 listopada 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 7611

Data: 2019-11-12 14:28:55

UCHWAŁA NR XVI/213/19
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zmienionej
uchwałą Nr XVI/200/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
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. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta
- Rada Miejska w Zawierciu
- uchwala
§ 1. W uchwale Nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r.
Nr 81 poz. 2376) w brzmieniu nadanym chwałą zmieniającą Nr XVI/200/07 Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r., Nr 12, poz. 350) w sprawie zmiany uchwały
Nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się treść § 2 który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na cele, o których mowa
w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3:
a) chodników utwardzonych ,opasek bezpieczeństwa, placów, ścieżek
pieszych – bez naruszenia ich nawierzchni - 2,00 zł

rowerowych, ciągów

b) chodników utwardzonych, opasek bezpieczeństwa, placów, ścieżek rowerowych, ciągów
pieszych – z naruszeniem ich nawierzchni - 3,00 zł
c) poboczy, zieleni - 2,00 zł
d) chodników bez naruszenia ich nawierzchni przez umieszczenie rusztowania umożliwiającego
przejście pieszych pod rusztowaniem - 1,00 zł
e) jezdni do 50% szerokości , parkingów, zatok postojowych i autobusowych - 5,00 zł
f) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia - 8,00 zł
2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 m2
powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na cele, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się stawkę
opłaty za każdy dzień zajęcia - 0,20 zł.
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3. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na prawach
wyłączności ustalić w sposób następujący:
a) pod tymczasowe obiekty i stoiska handlowo-usługowe (np. punkty sprzedaży kwiatów lub
artykułów spożywczych i przemysłowych) – 0,50 zł
b) pod ogrody sezonowe przed istniejącymi placówkami gastronomicznymi - 0,20 zł.”.
2. Zmienia się treść § 3 który otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłaty za
1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajęty przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury
technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3:
a) na obiekcie mostowym - 200,00 zł
b) poza obiektem mostowym - 50,00 zł
2. Dla umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajęty przez rzut poziomy kanalizacji sanitarnej w wysokości - 15,00 zł.
3. Dla umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę
opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajęty przez rzut poziomy obiektu lub urządzenia
infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości - 20,00 zł.
4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, ust. 2, ust. 3 obejmują pełny rok
kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiekcie mostowym.”.
§ 2. Zwalnia się z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym przez Gminę
Zawiercie lub jednostki organizacyjne własnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami.
§ 3. Dla dróg wewnętrznych stosuje się takie same stawki jak dla dróg gminnych powiększone
o obowiązujący podatek VAT.
§ 4. Dla spraw wszczętych i niezałatwionych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się
przepisy dotychczasowe.
§ 5. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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