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DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.
Poz. 5

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA Infrastruktury i rozwoju 1)

.go

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148, poz. 886) wprowadza się następujące zmiany:
§ 5 otrzymuje brzmienie:

w.
rcl

1)

„§ 5. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa
drogowego oraz lokalizację – 0,20 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

Lp.

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

Lokalizacja urządzenia
w terenie

w poprzek drogi

2

1

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

3

4

5

1

Poza obszarem zabudowanym

20,00 zł

12,00 zł

4,00 zł

2

W obszarze zabudowanym

20,00 zł

6,00 zł

2,00 zł

ww

3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się
roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości
20 zł.”;

2)

uchyla się § 6.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1)

2)

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju
(Dz. U. poz. 1391).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446 i 1543.

