
Uchwała Nr XXV / 295 /2009  
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 15 września  2009r  

 
 
 

w sprawie zmian w Uchwale nr XII/151/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego  2008 r.  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

publicznych  
 

Na  podstawie art.7 ust.1 pkt 2, art.18 ust.2 ptk15, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi  
zmianami ) w związku z art.40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
( tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. nr 19, poz.115 z późniejszymi  zmianami), po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję  Działalności 
Społecznej  
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

 
§ 1 

 
W uchwale nr XII/151/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008r w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1. Zmienia się w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c), który otrzymuje brzmienie: 
 

„c) dla linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych  
     oraz urządzeń z nimi związanych            180,00zł ” 
 

2. W §3 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. d) o treści: 
 

„d) dla linii energetycznych i telekomunikacyjnych podziemnych  4,00.zł ” 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od jej opublikowania. 
 

§4 
 
Do spraw wszczętych i nie zakończonych  decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej 
Uchwały stosuje się dotychczasowe postanowienia Uchwały nr XII/151/2008 Rady Gminy Pawłowice    
z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV / 295 / 2009 z 15 września 2009 r. 
w sprawie zmian w Uchwale nr XII/151/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego  2008 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
publicznych  

 
 

W uchwale nr XII/151/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008r w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych, w §3 pkt 1c.  
określona została obowiązująca  roczna stawka opłat  za zajęcie 1m 2  powierzchni pasa              
drogowego dla: 
-  sieci energetycznej  i telekomunikacyjnej  oraz urządzeń z nimi związanych w wysokości 180 zł dla 
każdego rodzaju linii (napowietrznych i podziemnych). 
 
W celu zachęcenia przyszłych inwestorów i właścicieli  sieci w/w linii do lokalizacji swoich urządzeń 
pod powierzchnią gruntu, zmniejszając tym samym ilość słupów linii napowietrznej i zwiększając 
walory estetyczne pasa drogowego, uchwala się  dwie odrębne roczne stawki opłat: 
 

- dla linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych oraz urządzeń z nimi   

związanych pozostawia się  stawkę 180,00 zł za 1m2  powierzchni zajętego pasa,  

- dla linii energetycznych i telekomunikacyjnych podziemnych wprowadza się  nową stawkę 

 w wysokości  4,00 zł za 1m2  powierzchni zajętego pasa.  

 

 
 


