DRUK NR 16/15

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla
których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 i poz. 1309) i art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2068, poz. 12, poz. 317, Dz.U. z 2019 r. poz. 698, poz. 730, poz. 1693, poz. 1716, poz. 1815, poz. 1495)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg
publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
"za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki
opłat:
Kategoria
drogi

Stawka opłaty za
zajęcie
całej szerokości
jezdni

Stawka opłaty za
zajęcie do 50%
szerokości jezdni

Stawka opłaty za
zajęcie chodnika
lub ścieżki
rowerowej

Stawka opłaty za
zajęcie
zieleni
przydrożnej lub
pobocza

1
krajowa

zł/m2/dzień
2
10,00

zł/m2/dzień
3
7,00

zł/m2/dzień
4
6,00

zł/m2/dzień
5
4,00

Stawka opłaty za zajęcie pasa
drogowego dla
obiektów
i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej (jezdnia,
chodnik, pobocze)
zł/m2/dzień
6
0,20

wojewódzka

10,00

7,00

6,00

4,00

0,20

powiatowa

8,00

6,00

5,00

3,00

0,20

gminna

8,00

6,00

5,00

3,00

0,20

2) § 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
"za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat rocznych:
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Kategoria drogi

Jezdnia

Chodniki i ścieżki
rowerowe

Pozostałe - zieleń

1
krajowe i wojewódzkie
powiatowe i gminne

zł/m2
2
110,00
60,00

zł/m2
3
70,00
50,00

zł/m2
4
30,00
20,00

Umieszczone obiekty i
urządzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej
(jezdnia, chodnik,
pobocze)
zł/m2
5
20,00
20,00

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

1. Przedstawienie stanu istniejącego.
Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 40 ust 8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r.
poz. 2068) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg,
których zarządcą jest wójt, burmistrz, prezydent, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego.
Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego określa uchwała nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w
Słupsku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie maksymalnych stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wprowadzenie opłat wynika ze zmiany ustawy o drogach publicznych.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Zgodnie z dotychczasową uchwałą opłaty za zajęcie pasów drogowych w celu prowadzenia robót
oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową były
jednakowe dla każdego gestora. Znowelizowana ustawa o drogach publicznych nakład na
jednostkach samorządu terytorialnego wprowadzenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego nie
przekraczających 0,20 zł/m2/dzień na czas prowadzenia robót oraz 20,00 zł za m2/rocznie w celu
umieszczenia urządzeń w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Zmiana obniży koszty związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Wpływy do budżetu Miasta w związku z wejściem w życie nowej uchwały będą niższe.
6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy.
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