
UCHWAŁA NR XVIII/313/2019 

RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. 
 
 
Na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.  2068 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 
w granicach administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2005 r. nr 12, poz. 282; z 2010 r. nr 186, poz. 3477; z 2016 r. poz. 2725) wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1) w § 2 wprowadza się ust. 1 w brzmieniu dotychczasowego § 2 oraz dodaje się ust. 2 
w następującym brzmieniu: „Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg 
publicznych, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 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) po ust. 2 w § 3 dodaje się ust. 2a 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 zł.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

                         
       Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

  /…/ 
   Tadeusz Skarżyński  

 



 

Uzasadnienie 

do UCHWAŁY nr XVIII/313/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. 
 
 
Uchwałą Nr XXV/440/04 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r., wypełniając 
delegację zawartą w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którą organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały zobowiązany jest 
ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych, których zarządcą 
jest jednostka samorządu terytorialnego, ustalono stawki opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. 

Opracowanie projektu niniejszej uchwały podyktowane jest zmianami ustawy o drogach 
publicznych, wprowadzonymi ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz .U. z 2019 r. poz. 1815), dotyczącymi zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w odniesieniu 
do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

           Prezydent 
      Miasta Kalisza 
               /…/ 
Krystian Kinastowski  

 


