
UCHWAŁA NR XVII/142/2020 
RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  i umieszczenia 
infrastruktury technicznej na drogach gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, 9 i 15 oraz art.40 ust.2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.0.506)  oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 
2018.0.2068) o drogach publicznych Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/95/2015 rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2015 roku w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach 
gminnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2015r. poz. 6671) wprowadza się następujące 
zmiany w załączniku do uchwały: 

1) w §1 wprowadza się pkt. 5 w następującym brzmieniu: „ za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg 
publicznych, których mowa w §1 pkt1-4, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł, niezależnie od 
rodzaju zajmowanego elementu pasa drogowego. 

2) w § 2 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: „ za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 

powierzchni pasa drogowego drogi publicznej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 
w wysokości 20,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/142/2020
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 17 kwietnia 2020 roku

W związku z zapisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego dla dróg których jest zarządcą został zobligowany do ustalenia
odrębnych stawek za zajęcie 1 m² pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6 ustawy o drogach publicznych z 21 marca
1985 (Dz.U. .U. 2018.0.2068) , nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a
stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł




