
Projekt 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych 
(Dz.U.2018.2068 t.j., ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale nr XX/528/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Gliwice wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dopisuje się punkt „ 4” w następującym brzmieniu: 

„Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4 w odniesieniu 
do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę w wysokości 0,20 zł za 
każdy dzień zajęcia”; 

2) w § 3 dopisuje się punkt „ 3” w następującym brzmieniu: 

„Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w odniesieniu do urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, ustala się stawkę roczną w wysokości 20,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

W dniu 19 grudnia 2019 Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XI/195/2019 zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla 
których zarządcą jest prezydent Miasta Gliwice. Podjęcie przedmiotowej uchwały miało na celu 
dostosowanie jej do zmian, które zostały wprowadzone w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (zwaną dalej uodp) Ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1815). 

Nowelizacja art. 40 ust. 8 uodp, spowodowała konieczność wprowadzenia w Uchwale Rady 
Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. (Dziennik Ustaw Województwa Śląskiego z dnia 
06.10.2014 r. poz. 540 t.j. ) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta nowych stawek za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Dotychczasowe zapisy art. 40 ust. 
8 uodp wskazywały maksymalne stawki, których jednostki samorządu terytorialnego, przy podejmowaniu 
uchwał o stawkach nie mogły przekroczyć. Wynosiły one odpowiednio 10,00 zł za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego na czas prowadzenia robót i na prawach wyłączności oraz 200,00 zł – za 1 dzień zajęcia pasa 
drogowego przez umieszczenie w nim 1m2 rzutu poziomego urządzenia infrastruktury technicznej i były 
jednakowe dla wszystkich gestorów sieci zajmujących pasy drogowe. Ustawodawca nowelizacją z dnia 
30.08.2019 r. wprowadził do art. 40 ust. 8 dodatkowy zapis, który wydzielił niższe stawki opłat za zajecie 
pasa drogowego dla infrastruktury telekomunikacyjnej. I tak odpowiednio stawki opłat dla infrastruktury 
telekomunikacyjnej nie mogły przekroczyć 0,20 zł – za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na czas 
prowadzenia robót, na prawach wyłączności i 1 m2 rzutu poziomego umieszczanego w pasie drogowym 
obiektu budowlanego oraz 20,00 zł – za każdy rok umieszczenia 1 m2 rzutu poziomego umieszczanego w 
pasie drogowym urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Obowiązująca dla Miasta Gliwice 
Uchwała Rady Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. regulowała wysokość opłat za zajecie 
pasa drogowego w zależności od rodzaju zajętego elementu pasa drogowego (jezdnia, chodnik, zieleniec) 
i od kategorii drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa) i wynosiła od 0,50 zł do 8,00 zł (na czas 
prowadzenia robót i na prawach wyłączności) oraz od usytuowania względem drogi (w poprzek drogi lub 
wzdłuż drogi) i kategorii drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa) i mieściła się w przedziale od 
2,00 zł do 180,00 zł. Zastosowane w ww. uchwale kryteria nie różnicowały opłat za zajęcie pasa 
drogowego pod względem rodzaju umieszczanego urządzenia, niezależnie od tego czy był to wodociąg, 
gazociąg czy też telekomunikacja. Uchwałą nr XI/195/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dodano zapisy 
w uchwale nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., które miały uwzględniać zmiany wynikające z 
nowelizacji uodp. 

W dniu 13.05.2020 r. Wojewoda Śląski zaskarżył podjętą uchwałę wnosząc o stwierdzenie jej 
nieważności oraz wskazując, że w uchwale nie zostały uwzględnione wszystkie stawki opłat, o których 
mowa w art. 40 ust. 2 uodp w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Organ nadzoru wykazał, że ww. uchwała nie regulowała opłat, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3 
ustawy w odniesieniu do obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej. W dniu 02.07.2020 r. przekazano 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach do rozpatrzenia zgodnie z 
kompetencjami uznając jej zapisy za zasadne. 

W dniu 23.11.2020 r. na posiedzeniu niejawnym WSA uznało wszystkie zapisy skargi za słuszne i 
stwierdziło nieważność zaskarżonej uchwały. 

Mając na uwadze powyższe należało ponownie przygotować zmianę w Uchwale Rady Miejskiej 
nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. korygując jej zapisy w sposób uwzględniający zapisy skargi 
Wojewody Śląskiego i orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przyjmując tym 
samym, że stawka opłaty dla obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 
na czas prowadzenia robót, na prawach wyłączności i dla 1 m2 rzutu poziomego umieszczanego w pasie 
drogowym obiektu budowlanego będzie wynosiła 0,20 zł za każdy dzień zajęcia, a za umieszczenie 
w pasie drogowym 1 m2 rzutu poziomego urządzenia infrastruktury technicznej 20,00 zł za każdy rok 
umieszczenia. 
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Podjęcie uchwały w takim kształcie jest zasadne i spełnia wszystkie wymogi określone 
przepisami prawa. 
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