
UCHWAŁA NR XXX/165/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2011 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
na obszarze Powiatu Rawskiego

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2017 r. poz. 1868) 
oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) 
Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 lutego 2011r. 
w sprawie wysokości opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego 
wprowadza się następujące zmiany:

1) po §1 dodaje się §1a w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu            
Rawskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg w celu:

1) prowadzenia w pasie drogowym robót dotyczących infrastruktury "ostatniej mili";

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami                    
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą "ostatniej mili";

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania                 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili".

2. Stawki opłat w złotych za jeden dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym dotyczących infrastruktury "ostatniej mili" wynoszą:

1) przy zajęciu 1m² powierzchni jezdni do 50% szerokości - 3,00 zł;

2) przy zajęciu 1m² powierzchni jezdni powyżej 50% szerokości - 3,50 zł;

3) przy zajęciu  1m² powierzchni poza jezdnią - 2,00 zł.

3. Roczna stawka opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 
infrastruktury "ostatniej mili" niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej wynosi - 5,00 zł.

4. Stawka opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych    
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą 
"ostatniej mili" za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za 
jeden dzień zajęcia wynosi - 0,30 zł.

5. Za umieszczenia na drogowym obiekcie inżynierskim  urządzenia infrastruktury "ostatniej mili"    
ustala się roczną stawkę opłat za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego  
urządzenia - w wysokości 75,00 zł.

6. Przez infrastrukturę "ostatniej mili", o której mowa w ust. 1-5, rozumie się infrastrukturę    
telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2pkt. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst 
jednolity Dz. U z 2017r., poz. 1907) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest 
usługa hurtowego dostępu do internetu lub węzłem telekomunikacyjnym  regionalnej sieci 
szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

Id: F244C1F7-6ED9-47B6-979C-B7C9C648692A. Podpisany Strona 1



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym                        
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Wychodząc naprzeciw inwestorom, realizującym zadania wynikające z rozstrzygnięcia Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, dedykowanego dla szkół publicznych oraz gospodarstw domowych
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, gdzie jednym z elementów decydujących o wyborze ilości przyłączy
dedykowanych gospodarstwom domowym na koszty realizacji inwestycji i jej utrzymania, zasadne jest
stworzenie takich warunków tym inwestorom, aby jak największa liczba przyłączy została zrealizowana na
terenie Powiatu Rawskiego.Jest to jedyna i niepowtarzalna szansa zrealizowania dla rozproszonych
gospodarstw domowych infrastruktury światłowodowej, dającej możliwość odbioru sygnału internetowego
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a w placówkach oświatowych na poziomie 100 Mb/s. Mając na uwadze
stworzenie większych możliwości i wsparcie rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do
szerokopasmowego Internetu, zaszła konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
W związku z powyższym, w przedmiotowej uchwale dokonano tylko zmian zapisów dotyczących realizacji
zadań związanych z „ostatnią milą”. Pozostałe dotychczasowe stawki na zajęcie pasa drogowego nie uległy
zmianom.
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