Elektronicznie podpisany przez:
Grzegorz Piotr Kubik; Gmina Karpacz
dnia 25 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV/285/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 470), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz
Karpacza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20 % szerokości - 6,00 zł;
2) jezdni powyżej 20 % szerokości do 50 % szerokości - 8,00 zł;
3) jezdni powyżej 50 % szerokości - 10,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 (pasa zieleni, pobocza, rowu) ustala
się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 8,00 zł
4. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, w odniesieniu
do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia
- 0,20 zł.
5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, w odniesieniu
do obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ustala się stawkę opłaty za każdy
dzień zajęcia:
1) jezdni do 20 % szerokości - 5,00 zł;
2) jezdni powyżej 20 % szerokości do 50 % szerokości - 7,00 zł;
3) jezdni powyżej 50 % szerokości - 10,00 zł.
6. Stawki określone w ust. 5 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
7. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 5 i 6 (pasa zieleni, pobocza, rowu) ustala
się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 4,00 zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące stawki opłat
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w ciągu drogi gminnej - 100,00 zł;
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2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;
3) dla urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym na drogowym obiekcie
inżynierskim - 25,00 zł;
4) dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym na drogowym obiekcie inżynierskim 20,00 zł.
§ 4. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego:
1) ogródek gastronomiczny wymagający zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę - 1,50 zł;
2) obiekt małej architektury - 5,00 zł;
3) obiekt tymczasowy - 5,00 zł;
4) rusztowanie - 0,50 zł;
5) obiekt infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
6) inne obiekty niewymienione w pkt 1-5 - 5,00 zł.
2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym 6,00 zł/m2 powierzchni reklamy.
§ 5. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego:
1) ogródek gastronomiczny nie wymagający zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę - 1,50 zł;
2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 5,00 zł;
3) miejsca parkingowe (koperty) - 0,30 zł;
4) obiekt infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
5) inne obiekty niewymienione w pkt 1-4 - 10,00 zł.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej
Karpacza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 116).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Grzegorz Kubik
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 470) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg,
których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2
pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4 nie mogą przekroczyć 10,00 zł
za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2 nie może
przekroczyć 200,00 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4, nie mogą przekroczyć 0,20 zł
za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa § 1 pkt 2, nie może
przekroczyć 20,00 zł.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, organ przy ustaleniu wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego uwzględnił kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj
elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia
pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Stawki opłat za zajęcie pasa drogi w przypadku prowadzenia robót budowlanych zostały podzielone
na trzy grupy, w tym: grupa ogólna, infrastruktura telekomunikacyjna oraz infrastruktura
wodociągowa i kanalizacyjna. Przy prowadzeniu robót budowlanych w odniesieniu do infrastruktury
telekomunikacyjnej stosuje się stawki określone w § 2 ust. 4, w odniesieniu do infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej stosuje się stawki określone w § 2 ust. 5-7, w odniesieniu
do pozostałych robót budowlanych prowadzonych w pasie drogowym stosuje się stawki określone
w § 2 ust. 1-3.
W związku ze znaczną ilością prowadzenia robót w pasie drogowym na terenie Karpacza, a co za
tym idzie rozbudową infrastruktury technicznej, zasadnym jest zmiana stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego. Powyższe ma również zastosowanie przy umieszczaniu w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzani drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały i uchylenie obecnie obowiązującej należy uznać
za celowe i zasadne.
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