UCHWAŁA NR XVI/111/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca
2019 roku w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na
drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobiegniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz., 2068 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na
terenie miasta i gminy Dobiegniew dodaje się §5a ust 1 i 2 o następującej treści:
„5a.1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę
opłaty za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1,3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez
względu na zajęcie pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20 zł”.
„2. Za zajecie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust. 1pkt 2, ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia
infrastruktury telekomunikacyjnej:
1) w pasie drogowym wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi – 20,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
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Id: 1D7AD1F5-FBBE-461B-8373-90EEF0574BEA. Podpisany

Strona 1 z 2

UZASADNIENIE
Do niniejszej uchwały wprowadza się preferencyjną stawkę za zajęcia pasa drogowego
w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego rzutu poziomego
urządzenia niezależnie do zajmowanego elementu pasa drogowego. Aby zmniejszyć skalę
rozbieżności w uwarunkowaniach na różnych obszarach kraju dnia 30 sierpnia 2019 r. została
przyjęta nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jedną z
kluczowych zmian jest modyfikacja ustawy o drogach publicznych w zakresie wysokich stawek
zajęcia pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, co ma wpływ na koszt
realizacji inwestycji. Wysokość stawek ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie Gminy Dobiegniew oraz sprzyjać realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
terenie Gminy Dobiegniew.
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