UCHWAŁA NR XXIX/13/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z 2019r. poz.1461 )
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala co następuje
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego
2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach
administracyjnych Gminy Krzyżanowice.
2. Ogłoszenie tekstu jednolitego o którym mowa w § 1 nastąpi w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. Obwieszczenie o którym mowa w ust. 2 podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/13/2021
z dnia
31 marca
2021 r.
Rady
Gminy
Krzyżanowice

Zatwierdzony przez .........................

z dnia 30 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461)
Rada Gminy Krzyżanowice obwieszcza
§ 1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XVIII/12/2020
Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice uwzględniając zmiany
wprowadzone uchwałą Nr XIX/20/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XVIII/12/2020 r Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy
Krzyżanowice.
§ 2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Załącznik do obwieszczenia Nr 1/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 marca 2021 r.
UCHWAŁA NR XVIII/12/2020
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach
administracyjnych Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019
poz. 506) 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) oraz na podstawie przeprowadzonych konsultacji zgodnie z Uchwałą nr 0007.XXVIII.15.2017 Rady
Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe
konsultacje.
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy
Krzyżanowice – na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3
§ 2. 1). Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni do 50% szerokości pasa drogowego, o których mowa w §
1 pkt. 1) - ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
a) do 50% szerokości jezdni) – 4,00 [zł / 1m2 x dzień]
b) powyżej 50% szerokości jezdni – 5,00 [zł / 1m2 x dzień]
c) pozostałe elementy pasa drogowego 3,00 [zł / 1m2 x dzień]
d) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 [zł / 1m2 x dzień]
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2) – ustala się następujące roczne stawki opłat
za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia
w pasie drogowym i na drogowym obiekcie inżynierskim:
a) Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 1,00 [zł / 1m2 x rok]
b) 2) urządzenia Infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 [zł / 1m2 x rok]

1) W

brzmieniu ustalonym w §1 ust 1 uchwały Nr XIX/20/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach admninistarcyjnych Gminy
Krzyżanowice (DZ.U z 2020 r poz 2771) która weszła w życie z dniem 30 marca 2020 roku.
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c) Pozostałych rodzajów infrastruktury – 150,00 [zł / 1m2 x rok]
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3) – za obiekt budowlany – ustala się stawkę
opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 1,00 [zł / 1m2
x dzień]
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3) – pod reklamy – ustala się stawkę opłaty za
1m2 powierzchni - 1,00 [zł / 1m2 x dzień].
33). Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3) – pod obiekty
telekomunikacyjnej – ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni - 0,20 [zł / 1m2 x dzień].

infrastruktury

§ 5. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4), ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
a) pod działalność handlową – 0,50 [zł / 1m2 x dzień]
b) pod parkingi, miejsca postojowe – 0,50 [zł / 1m2 x dzień]
c) 4) pod obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej 0,20 [zł / 1m2 x dzień]
d) inne – 0,50 [zł / 1m2 x dzień]
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr XVI/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek

2) W

brzmieniu ustalonym w §1 ust 2 uchwały Nr XIX/20/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach admninistarcyjnych Gminy
Krzyżanowice (DZ.U z 2020 r poz 2771) która weszła w życie z dniem 30 marca 2020 roku.
3) W brzmieniu ustalonym w §1 ust 3 uchwały Nr XIX/20/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach admninistarcyjnych Gminy
Krzyżanowice (DZ.U z 2020 r poz 2771) która weszła w życie z dniem 30 marca 2020 roku.
4) W brzmieniu ustalonym w §1 ust 4 uchwały Nr XIX/20/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach admninistarcyjnych Gminy
Krzyżanowice (DZ.U z 2020 r poz 2771) która weszła w życie z dniem 30 marca 2020 roku.
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Uzasadnienie
Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usługi sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie
zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych
stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
W związku z powyższym, w celu dostosowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego do zmienionych
przepisów oraz ujednolicenie pozostałych stawek, konieczna jest zmiana uchwały XVI/114/2019 z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach
gminnych.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 0007.XXVIII.15.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje.
W wyznaczonym terminie od 17.02.2020 r. do 24.02.2020 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do
projektu niniejszej uchwały.
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Uzasadnienie
Zgodnie z brzmieniem art. 16. ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (DZ.U. z 2019r. poz. 1461), tekst jednolity ogłasza się w formie
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym w którym dany akt normatywny ogłoszono.
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