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UCHWAŁA NR 49/259/2011
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 

terenie powiatu raciborskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.  j.  Dz.  U.  z 2001  r.,  Nr  142,  poz.  1592  z późn.  zm.)  w związku  z uchwałą  nr 

XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 

zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji  z Powiatową  Radą  Działalności  Pożytku 

Publicznego  w Raciborzu  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których 

mowa  w art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego 

i o wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących 

działalności statutowej organizacji 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza  się  przeprowadzenie  konsultacji  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 
Raciborskiego  dotyczącej  wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg 
powiatowych  na  terenie  powiatu  raciborskiego  ,  który  stanowi  załącznik  nr  1 do  niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje  przeprowadza  się  w celu  poznania  opinii  organizacji  pozarządowych 
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku  publicznego  i o wolontariacie  na  temat  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 
Raciborskiego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje  projektu  uchwały   Rady   Powiatu   Raciborskiego, o  którym   mowa   w 
§  1 niniejszej  uchwały  przeprowadza  się  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, 
o których  mowa  w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku 
publicznego  i o  wolontariacie  działającymi  na  terenie  powiatu  i na  rzecz  mieszkańców 
powiatu. 

3. Konsultacje przeprowadza się w formie: 

1)pisemnego  wyrażania  opinii  z wykorzystaniem  formularza,  stanowiącego  załącznik  nr 
2 do  niniejszej  uchwały  –  kierowanych  na  adres:  Referat  Inwestycji  i Remontów 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47400 Racibórz; 

2)elektronicznego  wyrażenia  opinii,  z wykorzystaniem  formularza  stanowiącego  załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanych na adres: inwestycje@powiatraciborski.pl . 

4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1)rozpoczęcie konsultacji 28.12.2011 r. 

2)zakończenie konsultacji 10.01.2012 r. 
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5. Osobą  upoważnioną  do  kontaktu  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami, 
o których  mowa  w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku 
publicznego  i o  wolontariacie  jest Roman  Peikert  Kierownik  Referatu  Inwestycji  Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu: 

 Racibórz, Plac Okrzei 4 pokój 16, 

 tel: 32 45 97 363, fax: 32 45 97 387, email: inwestycje@powiatraciborski.pl . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Adamowi Hajdukowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Radca prawny Kt 
1620 

Lidia Chrzan

Starosta 

Adam Hajduk
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Uzasadnienie

Art.  5 ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o 

wolontariacie  (t.  j.  Dz.  U.  z 2010 r.,  Nr  234,  poz.  1536  z późn. zm.)  stanowi,  iż  organy 

administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Współpraca ta, polega między innymi na konsultowaniu projektów aktów normatywnych. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczący 

wysokosci stawek za zajęcie pasa drogowego i kieruje go do konsultacji przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały  jest 

celowe i uzasadnione. 

 

Kierownik Referatu 
Inwestycji 
i Remontów 

Roman Peikert

Sekretarz Powiatu 

Beata Bańczyk



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 49/259/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.

Projekt uchwały RPR w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 49/259/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 2 - Opinie - wzór formularza

Zalacznik2.doc
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Załącznik nr 1                                                   
do Uchwały Nr 49/259/2011                                                         
Zarządu Powiatu Raciborskiego                            
z dnia 6 grudnia 2011r.


UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO


z dnia ............................. 2011 r.


w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 


terenie powiatu raciborskiego 


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 


Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 


1985  r.  o drogach  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 2007  r.,  Nr  19,  poz.  115  z późn.  zm.) 


RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 


§ 1. Określa  się  wysokość  stawek  opłat  pobieranych  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg 
w Raciborzu za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego, 
na  cele  nie  związane  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 
13. 


§ 2. 1. Za  zajęcie  1m2 powierzchni  jezdni  pasa  drogowego  dróg  powiatowych,  o którym 
mowa § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 


1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości  3,50 zł., 


2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości  6,00 zł., 


3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni  8,00 zł., 


2. Stawki  określone  w ust.  1 pkt  1 stosuje  się  także  do  chodników,  placów,  zatok 
postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 


3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości  2,50 zł. 


4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest  traktowany jak zajęcie 
pasa drogowego przez 1 dzień. 
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§ 3. 1. Za  zajęcie  pasa  drogowego,  o którym  mowa  w §  1 pkt  2 ustala  się  następujące 
roczne  stawki  opłat  za  1m2 powierzchni  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  zajętego  przez 
rzut poziomy umieszczanego urządzenia: 


1) poza obszarem zabudowanym  20,00 zł., 


2) w obszarze zabudowanym  50,00 zł., 


3) na drogowym obiekcie inżynierskim  200,00 zł., 


4) przy  umieszczaniu  urządzeń  wodociągowych  i kanalizacyjnych  stosuje  się  stawki 
w wysokości 50% określonych w pkt. 1, 2 i 3. 


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  stawek  opłat  obliczana  jest 
proporcjonalnie  do  liczby  miesięcy  (wliczając  miesiące  niepełne)  umieszczenia  urządzenia 
w pasie drogowym. 


§ 4. 1. Za  każdy  dzień  zajęcia  pasa  drogowego,  o którym  mowa  w §  1 pkt  3 ustala  się 
następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni: 


1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego : 


a)  poza terenem zabudowanym  1,00 zł., 


b)  w terenie zabudowanym  1,00 zł., 


2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów  1,00 zł., 


3) pasa  drogowego  zajętego  na  wydzielone  miejsca  parkingowe  (koperty)    0,50 
zł/1m2 /dobę, 


4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe  3,00 zł/1m2 /dobę. 


2. Natomiast  za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala  się  stawkę 
opłaty w wysokości: 


1) za 1 m2 powierzchni reklamy  2,50 zł., 


2) za każdy następny (nawet niepełny)  dodatkowo 2,50 zł. 


§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/234/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 
2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 


 


Radca prawny Kt 
1620 


Lidia Chrzan
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Uzasadnienie


Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. 
U.  z 2007  r.  Nr  19,  poz.  115  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 1 m2 pasa drogowego. 


Stawki  w/w  opłaty  nie  mogą  przekroczyć  10  zł.  za  jeden  dzień  zajmowania  pasa 
drogowego za: 


 prowadzenia robót w pasie drogowym; 


 zajęcia  pasa  drogowego  na  prawach  wyłączności  w celach  innych  niż:  prowadzenia 
robót  w pasie  drogowym,  umieszczania  w pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury 
technicznej  niezwiązanych  z potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu 
drogowego,  umieszczania  w pasie  drogowym  obiektów  budowlanych  niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 


Natomiast w/w opłaty nie mogą przekroczyć 200 zł. za zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczania  w pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, którą ustala się jako 
iloczyn  liczby  metrów  kwadratowych  powierzchni  pasa  drogowego  zajętej  przez  rzut 
poziomy urządzenia  i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej  za każdy 
rok  umieszczenia  urządzenia w pasie  drogowym,  przy  czym  za  umieszczenie  urządzenia 
w pasie  drogowym  lub  na  drogowym obiekcie  inżynierskim  przez  okres  krótszy  niż  rok 
opłata  obliczana  jest  proporcjonalnie  do  liczby  dni  umieszczenia  urządzenia  w pasie 
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 


Do  wyłącznej  właściwości  rady  powiatu  należy  podejmowanie  uchwał  w sprawach 
wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami. 


Określenia nowych stawek pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu za 
zajęcie  pasa  drogowego  dróg  powiatowych  wynika  z dostosowania  tych  stawek  do  już 
obowiązujących w ościennych powiatach , co spowoduje wzrost uzyskiwanych dochodów 
które mogą zostać przeznaczone na odtworzenie, remont pasa drogowego. 


Wobec powyższego, w tym stanie prawnym  i faktycznym podjęcie niniejszej  uchwały 
jest celowe i uzasadnione. 


 


Kierownik Referatu 
Inwestycji 
i Remontów 


Roman Peikert


Sekretarz Powiatu 


Beata Bańczyk


Starosta 


Adam Hajduk







Załączniki binarne


Załącznik  do Uchwały


Wyniki konsulatcji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego


Zalacznik.doc





Załącznik   



do uchwały nr ............................



Rady Powiatu Raciborskiego



z dnia .........................................






Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego 


			L.p.


			Organizacja opiniująca


			Rozdział, ustęp, punkt, do którego wniesiono uwagi


			Uwagi


			Sposób rozpatrzenia





			1.


			


			


			








Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów


                   Roman Peikert















Załącznik nr 2 


do uchwały nr 49/259/2011

Zarządu Powiatu Raciborskiego


z dnia 6 grudnia 2011r.



.............................................


(nazwa organizacji)


............................................


   (dane adresowe)


Opinie do „projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego”


		L.p.

		Paragraf, ustęp, punkt proponowany do zmiany

		Proponowana zmiana

		Uzasadnienie proponowanej zmiany



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		4.

		

		

		



		...

		

		

		



		...

		

		

		



		n*

		

		

		



		Opinie ogólne

		










.......................................................................................







(imię nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentowania organizacji)

n* - liczba proponowanej kolejnej zmiany


Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 


                   Roman Peikert






