UCHWAŁA NR XIV/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych będących
w zarządzie Gminy Otmuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U z 2018,
poz. 2068, z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą
jest Gmina Otmuchów, 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 niezwiązanych 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. 1. Za zajęcie 1 m² i pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
1) jezdnia do 20 % szerokości, opaski, zatoki autobusowe, zatoki postojowe - 10,00 zł;
2) jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% szerokosci - 10,00 zł;
3) jezdnia powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia - 10,00 zł;
4) chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne - 10,00 zł;
5) pobocza, place, pasy dzielące, pasy zieleni - 5,00 zł.
2. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa wyżej w § 1 pkt 1 w odniesieniu do obiektów
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości
0,20 zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 (innych niż wodociągowe, kanalizacji
sanitarnej, telekomunikacyjne), ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni zajętej przez
rzut poziomy urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym:
1) jezdnia (wraz z zatokami postojowymi,autobusowymi i parkingami) 200,00 zł - rocznie;
2) chodniki, drogi piesze i rowerowe - 200,00 zł - rocznie;
3) pobocza, place, pas dzielący, pas zieleni, inne - 100,00 zł - rocznie;
4) obiekty inżynierskie - 200,00 zł.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej ustala się
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
1) jezdnia (wraz z zatokami postojowymi, autobusowymi i parkingami) - 100,00 zł;
2) chodniki, drogi piesze i rowerowe - 100,00 zł;
3) pobocza, place, pas dzielacy, pas zieleni, inne - 50,00 zł;
4) obiekty inżynierskie - 200,00 zł.
3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się następujące
roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
1) jezdnia (wraz z zatokami postojowymi,autobusowymi i parkingami) - 20,00 zł;
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2) chodniki, drogi piesze i rowerowe - 20,00 zł;
3) pobocza, place, pas dzielacy, pas zieleni, inne - 20,00 zł;
4) obiekty inżynierskie - 20,00 zł.
§ 4. Za zajecie pasia drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia 1m² powierzchni:
1) zajętego przez rzut poziomy niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego obiektu budowalnego, zlokalizowanego w pasie drogowym (infrastruktury wodociągowej,
kanalizacyjnej,ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, pozostałych rodzajów infranstruktury):
a) jezdnia (wraz z zatokami postojowymi,autobusowymi i parkingami) - 10,00 zł;
b) chodniki, drogi piesze i rowerowe - 10,00 zł;
c) pobocza, place, pas dzielacy, pas zieleni, inne - 10,00 zł;
d) obiekty inżynierskie - 10,00 zł;
2) zajętego przez rzut poziomy niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego
obiektu
budowalnego,
zlokalizowanego
w pasie
drogowym
(infrastruktury
telekomunikacyjnej):
a) jezdnia (wraz z zatokami postojowymi, autobusowymi i parkingami) - 0,20 zł;
b) chodniki, drogi piesze i rowerowe - 0,20 zł;
c) pobocza, place, pas dzielacy, pas zieleni, inne - 0,20 zł;
d) obiekty inżynierskie - 0,20 zł;
3) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczajacej 1 m², umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierajacej wyłącznie informacje o prowadzonej przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 10,00 zł;
b) zawierwającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, a w szczególnosci w postaci planów,
map, tablic, plansz (np. witaczy) - 10,00 zł;
c) świetlnej i podświetlanej - 10,00 zł;
d) typu LED - 10,00 zł;
e) reklamy inne niż w pkt.1-4 – 5,00 zł.
§ 5. Za zajecie pasia drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia 1m² powierzchni:
1) parking zastrzeżony na zasadach wyłączności – 10,00 zł;
2) ogródki sezonowe – 10,00 zł;
3) infrastruktura teleokunikacyjna – 0,20 zł;
4) inne – 10,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Id: DE9CFA05-BFFD-4DA6-8094-CD2C0FB69BC3. Podpisany

Strona 2

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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