
UCHWAŁA NR XVI/188/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506  z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XV/179/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w §4 ust. 1 po punkcie 6 dodaje się punkt 

7 w brzmieniu: "pasa drogowego zajętego przez obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20zł".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Uzasadnienie

W uchwale w §4 ust. 1, pkt 7 określa się odrębną stawkę dla obiektów infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wysokość tej stawki nie może przekroczyć kwoty 0,20zł za 1m2 zajętej
powierzchni za każdy dzień.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. poz. 1864) telekomunikacyjny obiekt budowlany to:
linia kablowa podziemna, linia kablowa nadziemna, kanalizacja kablowa, kontenery
telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń
radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe.

Z powyższego wynika, że telekomunikacyjne obiekty budowlane nie mieszczą się w pojęciu
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej lecz tworzą odrębną grupę, dla której to grupy należy
określić odrębną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wysokość tej stawki zgodnie z ustawą
o drogach publicznych nie może przekroczyć 0,20zł za jeden metr kwadratowy dziennie.

Stawka ta odnosi się do czynności umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz reklam, i nie ma związku z roczną stawką
opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
której wysokość określono na poziomie 18zł/1m2.
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