Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.1)) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.2)) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku, na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 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. Przy ustaleniu stawek, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały uwzględnia się:
1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
§ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
Powierzchnia oraz część zajętego pasa drogowego

Kategoria drogi
krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

DROGI UTWARDZONE
Elementy pasa drogowego poza jezdnią i zajęcie jezdni do 20% szerokości
Zajęcie jezdni od 20% do 50 % szerokości
Zajęcie jezdni od 50 % do 100 % szerokości
DROGI NIEUTWARDZONE

4,00 zł
8,00 zł
10,00 zł

Wszystkie elementy pasa drogowego

4,00 zł

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, dróg wszystkich kategorii, w celu usunięcia awarii urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz innych ustala się stawkę
opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 10 zł.
3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, dróg wszystkich kategorii, w celu prowadzenia robót
związanych z budową obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty
za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł.
1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020.
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§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, dróg wszystkich kategorii, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia:
Element pasa drogowego / rodzaj umieszczonego
urządzenia
DROGI UTWARDZONE

krajowa

Kategoria drogi
wojewódzka
powiatowa

Poza jezdnią / sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna,
sieć cieplna
Poza jezdnią / sieć gazowa, sieć energetyczna i inne
Poza jezdnią / infrastruktura telekomunikacyjna
W jezdni / sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć
cieplna, sieć gazowa, sieć energetyczna i inne

gminna

2,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
20,00 zł

W jezdni / infrastruktura telekomunikacyjna
Na drogowych obiektach inżynierskich / sieć
wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć cieplna, sieć
gazowa, sieć energetyczna i inne
Na drogowych obiektach inżynierskich / infrastruktura
telekomunikacyjna
DROGI NIEUTWARDZONE
Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć cieplna

100,00 zł
20,00 zł
2,00 zł

Sieć gazowa, sieć energetyczna i inne

10,00 zł

Infrastruktura telekomunikacyjna

20,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 5. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego
Obiekty handlowo - usługowe
Inne obiekty

krajowa
1,60 zł
0,70 zł

Kategoria drogi
wojewódzka
powiatowa
1,20 zł
0,60 zł
0,70 zł
0,40 zł

gminna
0,40 zł
0,20 zł

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia za 1 m2 powierzchni reklamy:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego
Reklama
Niekomercyjne informacje służące promocji miasta
Białegostoku i regionu

krajowa
2,00 zł
0,05 zł

Kategoria drogi
wojewódzka
powiatowa
1,50 zł
1,20 zł
0,05 zł

0,03 zł

gminna
0,90 zł
0,03 zł

§ 6. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego
Ogródki gastronomiczne
Stoiska (stragany): handlowe, wystawowe lub
ekspozycyjne, z wyłączeniem stoisk (straganów)
sprzedaży kwiatów lub zniczy w okresie od dnia
20 października do dnia 10 listopada włącznie
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Kategoria drogi
krajowa
1,60 zł

wojewódzka
0,90 zł

powiatowa
0,70 zł

gminna
0,50 zł

3,50 zł

3,00 zł

2,70 zł

2,50 zł
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Stoiska (stragany) sprzedaży kwiatów lub zniczy
w okresie od dnia 20 października do dnia
10 listopada włącznie

10,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Ekspozycja, sprzedaż prac malarskich lub rzeźb

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

Niekomercyjne wystawy miejskie informacyjnopromocyjno-okolicznościowe

0,05 zł

0,05 zł

0,03 zł

0,03 zł

Inne cele

2,40 zł

1,70 zł

1,50 zł

1,30 zł

Umieszczanie obiektów lub urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

§ 7. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/259/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1145).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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UZASADNIENIE
Niniejsza zmiana uchwały jest podyktowana wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2019.1815), która spowodowała obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do 0,20
zł/m2/dzień oraz ustalenie na jednym poziomie stawki opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej w wysokości 20 zł za 1 m2/rok. Biorąc pod uwagę zakres zmian zasadnym jest
wprowadzenie nowego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest
Prezydent Miasta Białegostoku. Mając na uwadze powyższe wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.
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