UCHWAŁA NR XXV/561/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych,
których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest
Burmistrz Mikołowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w celu:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami",
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 ÷ 3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia :
1. jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł
2. jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł
3. jezdni powyżej 50 % szerokości - 7,00 zł
4. chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 2,00 zł
5. pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1 ÷ 4 - 1,00 zł
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące
stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia:
1. w pasie drogowym - 20,00 zł
2. na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł
§ 4. Za umieszczenie obiektów i urządzeń budowlanych oraz reklam, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się
następujące stawki opłat:
1. za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego obiektu
handlowego lub usługowego - 4,00 zł
2. za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonych innych niż
wymienione w pkt 1 obiektów lub urządzeń budowlanych - 3,00 zł
3. za każdy dzień zajęcia związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy - 5,00 zł
4. za każdy dzień zajęcia związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy na gminnych słupkach
umiejscowionych w pasie drogowym - 1,00 zł
5. dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w pkt 3 podwyższa się o 100 %
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§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się
stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
1. ogródki letnie - 3,00 zł
2. zagospodarowanie terenu przyległego do działki na własny użytek z przeznaczeniem tylko na ogródek
przydomowy lub zagospodarowanie drobną zielenią - 0,10 zł
3. pozostałe - 2,00 zł
§ 6. Obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4 za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą
część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,50 zł
2. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące
stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) w pasie drogowym - 10,00 zł
b) na drogowym obiekcie inżynierskim - 20,00 zł
§ 7. Traci moc Uchwała nr XVI/219/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 8. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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UZASADNIENIE
Obowiązujące dotychczas stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały ustalone uchwałą Rady Miejskiej
Mikołowa w dniu 16 grudnia 2003 roku i do dnia przedłożenia niniejszego projektu uchwały stawki
o których mowa w wyżej cytowanej uchwale nie były zmieniane ze względu na prowadzoną przez Gminę
gospodarkę wodno-ściekową. Zachodzi zatem potrzeba uchwalenia zmiany wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego odpowiednich do aktualnych warunków zarządzania drogami publicznymi oraz
zbliżonych do stawek gmin ościennych. Przedkładany projekt uchwały zakłada wzrost poszczególnych
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Wzrost stawek w zakresie opłat z tytułu prowadzenia robót w pasie
drogowym oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa poprzez
skrócenie czasu robót i utrudnień w ruchu drogowym. Przy planowanym wzroście stawek z tytułu
umieszczenia urządzeń w pasie drogowym kierowano się głównie negatywnym wpływem urządzeń
niezwiązanych z ruchem drogowym na stan nawierzchni dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
Wprowadzono również nowe pozycje tj. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności oraz umieszczenie
urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim. Ponadto wydzielono i ustalono odrębne opłaty za
umieszczenie urządzeń i prowadzenie robót w pasie drogowym dla obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej w celu propagowania rozwoju dostępności sieci internetowej.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Miejską Mikołowa nowej uchwały w tej
sprawie.
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