
Proiekr

z dnia l9 stycznia 202] r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

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

zmieniajaca uchwalg w sprawie ustalenia wysokoéci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég
publicznych dla ktérych zarzqdcq jest Prezydent Miasta Gliwice

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 w zwiazku 2 art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 0 drogach publicznych(Dz.U.20]8.2068 t.j., ze zmianami) oraz an. 40 ust. 1. art. 41 ust. L art. 42 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.0 samorzqdzie gminnym (Dz.U.20| 9.506 Lj.) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje

§ 1. W uchwale nr XX/528/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustaleniawysokos'ci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych dla ktérych zarzgdca jest PrezydentMiasta Gliwice wprowadza sic; nastgpujqce zmiany:
l) w § 2 dopisuje sic; punkt ., 4" w nasI¢pujacym brzmieniu:

,,Za zaj¢cie I m2 powierzchni pasa drogowego, oktérym mowa w§ 1 pkt l, 3 i4 w odniesieniudo obiektéw i urzqdzefi infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala sic; stawke; w wysokos'ci 0,20 2’! zakaz‘dy dziefi zajecia";
2) w § 3 dopisuje si¢ punkt ., 3" w nastqpujqcym brzmieniu:

,,Za zaj¢cie pasa drogowego, o ktérym mowa w § 1 pkt 2 w odniesieniu do urzqdzer’] infrastrukturytelekomunikacyjnej. ustala sic; stawke; rocznq wwysokoéci 20.0021 za 1m2 powierzchni pasadrogowego zaj¢teg0 przez rzut poziomy umieszczanego urzqdzenia”.
§ 2. Wykonanie uchwa1y powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3.Uchwa{a wchodzi wiycie p0 up}ywie l4dni 0d dnia ogJoszenia tienniku Urz¢dowyWojewédztwa Slqskiego.
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Uzasadnienie

W dniu l9 grudnia 2019 Rada Miasta Gliwice podjq1a uchwalo nr X1/195/2019 zmieniajc

uchwak; w sprawie ustalenia wysokos'ci stawek op1at za zajqcie pasa drogowego drég publicznych, dla

kto'rych zarzqdcq jest prezydent Miasta Gliwice. Podjgcie przedmiotowej uchwa1y mia1o na celu

dostosowanie jej do zmian, ktore zosta1y wprowadzone w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach

publicznvch (zwanq dalej uodp) Ustawq z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustaw_1' 0 wspieraniu rozwoju

using 1’ sieci telekomzmikac'w'nych oraz niekto'rych innych ustaw (Dz.U.2019.1815).

Nowelizacja art. 40 ust. 8 uodp. spowodowa’m koniecznos'c’ wprowadzenia w Uchwale Rady

Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. (Dziennik Ustaw Wojewodztwa Slqskiego Z dnia

06.10.2014 r. poz. 540 - Lj ) w sprawie ustalenia wysokos'ci stawek oplat :a zajecie pasa drogowegn

dro'g publicznych dla knirych zarzqdcq jest Prezydenl Miasra nowych stawek 2a zajgcie l m2 pasa

drogowego dla obiektow i urzadzefi infrastruktury telekomunikacyjnej. Dotychczasowe zapisy art. 40 ust.

8 uodp wskazywa1y maksymalne stawki, ktorych jednostki samorzqdu terytorialnego, przy podejmowaniu

uchwa’l o stawkach nie m0g1y przekroczyé. Wynosi1y one odpowiednio 10,00 21 — za zajgcie 1 m2 pasa

drogowego na czas prowadzenia robot i na prawach wy1acznos'ci oraz 200,00 21 — za 1 dzier'i zajqcia pasa

drogowego przez umieszczenie w nim 1m2 rzutu poziomego urzqdzenia infrastruktury technicznej i byly

jednakowe dla wszystkich gestorow sieci zajmujgcych pasy drogowe. Ustawodawca nowelizac z dnia

30.08.2019 r. wprowadzi1 do art. 40 ust. 8 dodatkowy zapis, ktéry wydzie1i1 niisze stawki op1at za zajecie

pasa drogowego dla infrastruktuty telekomunikacyjnej. 1 tak odpowiednio stawki op1at dla infrastruktury

telekomunikacyjnej nie mog1y przekroczyé 0,20 21 — za kazdy dziefi zajqcia 1 n12 pasa drogowego na czas

prowadzenia robot, na prawach wy1qcznos'ci i 1 m2 rzutu poziomego umieszczanego w pasie drogowym

obiektu budowlanego oraz 20,00 21 — za kazdy rok umieszczenia 1 m2 rzutu poziomego umieszczanego w

pasie drogowym urzadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Obowiazujqca dla Miasta Gliwice

Uchwa1a Rady Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. regulowa1a wysokoéc’ 0p1at za zajecie

pasa drogowego w zaleZnos’ci 0d rodzaju zatego elementu pasa drogowego (jezdnia. chodnik, zieleniec)

i od kategorii drogi (gminna, powiatowa, wojewodzka. krajowa) i wynosi1a od 0,50 21 do 8,00 21 (na czas

prowadzenia robot i na prawach wy1qcznoéci) oraz od usytuowania wzglodem drogi (w poprzek drogi lub

wzd1u2 drogi) i kategorii drogi (gminna, powiatowa, wojewédzka, krajowa) i mies’ci1a siq w przedziale od

2,00 Z1 do 180,00 21. Zastosowane w ww. uchwale kryteria nie r62nicowa1y op1at za zajqcie pasa

drogowego pod wzglqdem rodzaju umieszczanego urzqdzenia, niezaleZnie 0d tego czy by1 to wodociqg,

gazociqg czy tei telekomunikacja. Uchwa1q nr X1/195/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dodano zapisy

w uchwa1e nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., ktére mia1y uwzglgdniaé zmiany wynikajqce z

nowelizacji uodp.
W dniu 13.05.2020 r. Wojewoda Slqski zaskar2y1 podtq uchwah; wnoszac o stwierdzenie jej

niewaZnos'ci oraz wskazujqc, 2e w uchwale nie zosta1y uwzglodnione wszystkie stawki op1at, o ktorych

mowa w art. 40 ust. 2 uodp w odniesieniu do obiektow i urzqdzer'l infrastruktury telekomunikacyjnej.

Organ nadzoru wykaza1, 26 ww. uchwa1a nie regulowaia op1at, o ktérych mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3

ustawy w odniesieniu do obiektéw infrastruktury telekomunikacyjnej. W dniu 02.07.2020 r. przekazano

skarg; do Wojewédzkiego Sqdu Administracyjnego w Gliwicach do rozpatrzenia zgodnie z

kompetencjami uznajqc jej zapisy za zasadne.
W dniu 23.1 1.2020 r. na posiedzeniu niejawnym WSA uzna1o wszystkie zapisy skargi za s1uszne i

stwierdzilo niewaZnos'c’ zaskarZonej uchwa1y.
Majqc na uwadze powsze naleZaio ponownie przygotowaé zmiano w Uchwale Rady Miejskiej

nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. korygujqc jej zapisy w sposob uwzglgdniajqcy zapisy skargi

Wojewody Slqskiego i orzeczenia Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Gliwicach przyjmujgc tym

samym, Ze stawka op1aty dla obiektéw i urzqdzefi telekomunikacyjnych za zajqcie 1 m2 pasa drogowego

na czas prowadzenia robot. na prawach wy1qcznos'ci i dla 1 m2 rzutu poziomego umieszczanego w pasie

drogowym obiektu budowlanego bgdzie wynosi1a - 0,20 21 za kaZdy dziefi zajocia. a za umieszczenie

w pasie drogowym 1 m2 rzutu poziomego urzadzenia infrastruktury technicznej - 20,00 21 za kazdy rok

umieszczenia.
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Podjqcie uchwaly w takim ksztalcie jest zasadne i speinia ws‘qstkic wymogi okres'lone
przepisami prawa.
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SPECJALISTA KIEROWNM DIYRE‘EKTOR
Mare 2 otosz mgr mz. 06mm 50%" mm In)“. Anna Gilnér
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