UCHWAŁA NR 57/281/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na
terenie powiatu raciborskiego ze zm.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 511 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych 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 (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2018 r., poz. 8283)
ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie
powiatu raciborskiego ze zm., 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, o której 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
– kierowanymi na adres: Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana
Okrzei 4, 47-400 Racibórz;
2) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały – kierowanymi na adres: inwestycje@powiatraciborski.pl.
4. Termin przeprowadzenia konsultacji:
1) rozpoczęcie konsultacji 3 stycznia 2020 r.,
2) zakończenie konsultacji 10 stycznia 2020 r.
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 i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 312,
- tel: 32 45 97 364, fax: 32 41 58 736, e-mail: inwestycje@powiatraciborski.pl.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Starosta

Michalina StaniszewskaNiestrój Kt 3586

Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 5 uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.
W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu
Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm.
W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów
Roman Peikert

Starosta
Grzegorz Swoboda

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 57/281/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO
z dnia ....... 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) po przeprowadzeniu prawem wymaganych konsultacji
RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XV/167/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze
zm.:
1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla 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, za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej gdzie stawka opłat wynosi 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.”.
2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym (zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo o ruchu drogowym), za wyjątkiem
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł,
2) w obszarze zabudowanym (zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo o ruchu drogowym), za wyjątkiem
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 50,00 zł,
3) na drogowych obiektach inżynieryjnych, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej –
200,00 zł,
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50%
określonych w pkt 1, 2 i 3,
5) dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł.”.
3. § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 1,00 zł, za wyjątkiem obiektów
infrastruktury telekomunikacyjnej gdzie stawka opłat wynosi – 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa
drogowego,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W myśl art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych 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.
Z dniem 25.10.2019r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień przedmiotowej ustawy (t.j. Dz. U.
z 2018 poz. 2068 z późn. zm.) które objęły m.in. obniżenie maksymalnie stawek za zajęcie pasa drogowego
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Obecnie obowiązująca Uchwała nr
XV/167/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm., nie wyróżnia obiektów
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W świetle i w oparciu o wprowadzone zmiany ustawy
o drogach publicznych, zachodzi potrzeba dokonania zmian zapisów w wyżej wymienionej uchwale.
Działając w oparciu o Uchwałę nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia
2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 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 skierował projekt omawianej Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego
do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii.
Konsultacje prowadzono w terminie od 3 do 10 stycznia 2020 r. Osobą uprawnioną do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi był Pan Roman Peikert – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.
Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach - …... Wykaz zgłoszonych uwag - …..
Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag - …...
Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe
i uzasadnione.

Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów
Roman Peikert

Starosta
Grzegorz Swoboda

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 57/281/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

…………………………………………………
(nazwa organizacji)

…………………………………………………
(dane adresowe)

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu
raciborskiego ze zm.

Lp.

Paragraf, ustęp, punkt
proponowany do zmiany

Uzasadnienie
proponowanej
zmiany

Proponowana zmiana

1.
2.
3.
…
…
…
…
n*
Opinie ogólne

…………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji)

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian

Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów
Roman Peikert

Starosta
Grzegorz Swoboda

