UCHWAŁA NR XVI/130/2019
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie
urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.), art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późn zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XVI/114/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 230) wprowadza się, następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) przy zajęciu jezdni dla sieci oraz przyłączy telekomunikacyjnych - 0,20 zł.”;
2) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do elementów pasa drogowego, niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości - 4,00 zł, a w przypadku sieci oraz przyłączy
telekomunikacyjnych ustala się stawkę - 0,20 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz

Uzasadnienie
Rada Gminy Skąpe uchwałą nr XVI/114/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011 r. ustaliła wysokość
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej. W uchwale tej nie uwzględniono opłat za zajęcie jezdni dla sieci oraz przyłączy telekomunikacyjnych.
Dnia 30 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1815). Na jej podstawie dnia
25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które
objęły m.in. obniżenia maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie z nowelizacją art. 40 ust. 8 narzuca, iż w odniesieniu do obiektów
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłat, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć
0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć
20 zł. Ustawodawca jednocześnie narzucił termin na wprowadzenie zmian w obowiązujących uchwałach jednostek
samorządu terytorialnego do dnia 25 stycznia 2019 r.
W związku z powyższym zachodzi konieczność
zmiany uchwały.
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