
UCHWAŁA Nr 225 / 4580 / 16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 października 2016r. 

 
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę  

Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa 
drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa 
Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.  
Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449). 
               

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przyjmuje się autopoprawkę do projektu Uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę 

Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa 
drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, o treści jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

2. Przedkłada się Sejmikowy Województwa Podkarpackiego autopoprawkę, o której 
mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  



Załącznik do Uchwały Nr 225 / 4580 / 16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 października 2016 r.  

w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 

przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

 
 

Autopoprawka 

do projektu Uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia 

stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg 
wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg. 

W projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającym uchwałę Nr 
XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg 
wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg, wprowadza się następującą zmianę: 

§1 otrzymuje brzmienie: 
„W uchwale Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 
2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa 
drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg §3 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej (za wyjątkiem 
infrastruktury telekomunikacyjnej) niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub obiektu:  
1) W poprzek drogi: 80 zł 
2) Wzdłuż drogi:  

a) w jezdni  120 zł 
b) poza jezdnią 80 zł 

3) Na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt) 200 zł. 
2. Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przez rzut 
poziomy umieszczonego urządzenia lub obiektu:  
1) W poprzek drogi: 15 zł 
2) Wzdłuż drogi:  

a) w jezdni 6  zł 
b) poza jezdnią 2  zł 

3) Na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt) 15 zł.”” 
 
  



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr / /16 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 

 
 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego złożył wniosek 5.10.2016 r. dotyczący 
dokonania zmian w dotychczas obowiązujących stawkach ustalonych Uchwałą Nr 
XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. Jest to 
konsekwencją likwidacja barier rozwoju sieci szerokopasmowych zgłaszanych przez 
operatorów sieci dostępowych prowadzących działalność na obszarze województwa 
podkarpackiego, a tym samym pobudzenie rozwoju sieci szerokopasmowych. Na 
ceny usług w bardzo istotnej mierze mają wpływ ceny opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Operatorzy chcąc zrekompensować tak wysokie koszty opłat za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przerzucają je na odbiorców usług. 
Powoduje to wzrost cen usług dostępu do Internetu szerokopasmowego. Powzięcie 
niniejszej uchwały wpłynie na obniżenie cen i pozwoli na rozwój regionu. 

Zmiana ustawy o drogach publicznych wprowadziła zmniejszenie opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, stawkę opłaty nie może przekroczyć 20 zł. Umożliwia to 
zmniejszenie obciążenia dla operatorów. Jednocześnie celem analizy uzyskania 
racjonalnych dochodów w tym zakresie przez Województwo Podkarpackie 
przedstawia się tabelaryczne zestawienie średnich dochodów dla stawek: 1 zł, 5 zł, 
10 zł i 20 zł, które są możliwe do zastosowania (w załączeniu). 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Drogowego proponuje stawki: 
 W poprzek drogi: 15zł, 
 Wzdłuż drogi: a) w jezdni 6 zł, b) poza jezdnią 2 zł, 
 Na obiekcie inżynierskim 15 zł. 

 
 


