
UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/195/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018r. 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 2019r., poz. 511) 
oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) 
Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/195/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie wysokości opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego 
wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej, zajętej 
przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego:

1) w drogowym obiekcie inżynierskim:

a) dla urządzeń elektroenergetycznych – 199,00zł

b) dla pozostałych urządzeń – 150,00zł

2) w jezdni oraz pozostałych elementach pasa drogowego:

a) dla urządzeń elektroenergetycznych – 195,00zł

b) dla pozostałych urządzeń – 50,00zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r.,
poz. 2068 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla
dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa
drogowego, z tym że stawki opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.

Przedmiotem przedłożonego projektu uchwały jest zróżnicowanie stawek wysokości opłat za umieszczenie
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu
drogowego w pasach dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego. Dotychczas obowiązującym aktem,
regulującym tę kwestię jest Uchwała Nr XXXV/195/2018 uchwalona przez Radę Powiatu Rawskiego w dniu
27 lutego 2018r.. W przedłożonym projekcie uchwały zróżnicowano stawki za zajęcie pasa drogowego dzieląc
je na te pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych oraz umieszczenia pozostałych
urządzeń. To właśnie infrastruktura elektroenergetyczna stanowi zdecydowanie największy odsetek wszystkich
urządzeń lokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych. Zmiana powyższa służyć będzie lepszej
ochronie pasa drogowego i pozwoli na lokalizowanie urządzeń w naprawdę szczególnie uzasadnionych
wypadkach.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu Rawskiego, zmiany uchwały w tej
sprawie.
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