
UCHWAŁA NR XLVII/794/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie 

konieczności zwolnienia z opłat lub obniżenia wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz §19 ust. 2 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000 r., Nr 22, poz. 

168 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

§1 

1. Przyjmuje się stanowisko w zakresie konieczności zwolnienia z opłat lub 

obniżenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla 

obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XLVII/794/17 

          SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 
 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności 
zwolnienia z opłat lub obniżenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
 
Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu jest jednym z najistotniejszych 
zadań, jakie w obecnym czasie stoją przed administracją rządową i samorządową. 
Powszechny dostęp do Internetu dużych prędkości służy nie tylko rozwojowi gospodarczemu 
i aktywizacji zawodowej, ale także sprzyja edukacji, umożliwia korzystanie z dóbr kultury, 
ułatwia budowę opartego na informacji społeczeństwa obywatelskiego, daje dostęp do  
e-administracji oraz zapobiega wyludnianiu się terenów niezurbanizowanych. Celowi temu 
służy m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (dalej POPC). Z uwagi na to, że 
budowa nowoczesnych sieci dostępowych nowej generacji w tzw. „obszarach białych”  
w ramach POPC  stanowi niezbędny krok do zapewnienia ogółowi społeczeństwa dostępu 
do szerokopasmowego Internetu, niezwykle istotne jest wyeliminowanie potencjalnych barier 
inwestycyjnych dla operatorów sieci dostępowych będących głównymi beneficjentami ww. 
Programu. Ze względu na konkursowy tryb wyboru projektów i ograniczony budżet, należy 
się spodziewać, że potencjalni beneficjenci nie będą wybierać do realizacji sieci obszarów  
o małej gęstości zaludnienia, w których m.in. opłaty publiczno-prawne są na wysokim 
poziomie. Zgodnie z analizą zaprezentowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji, obniżenie 
stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym 
pozwala w istotny sposób zwiększyć obszar inwestycji i objąć nią tereny o mniejszej gęstości 
zaludnienia, a tym samym zwiększyć liczbę mieszkańców będących w zasięgu sieci (pismo 
Ministra Cyfryzacji z dn. 01 kwietnia 2016 r., znak: BM-WO.005.25.2016). Polityka 
prowadzona przez jednostki samorządowe w zakresie wysokości tych opłat, ma znaczący 
wpływ na efektywność budowy sieci szerokopasmowych na danym obszarze i tym samym 
na liczbę mieszkańców objętych możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu. 
Biorąc powyższe pod uwagę oraz realizując podstawowe zadania Samorządu, jakimi są 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, wspieranie rynków lokalnych  
i likwidowanie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz barier dotyczących 
wykluczenia społecznego, Sejmik Województwa Podkarpackiego postuluje o wprowadzenie 
na poziomie centralnym stosownych regulacji prawnych dla wszystkich kategorii dróg 
publicznych w zakresie całkowitego zwolnienia z opłat lub wprowadzenia jednolitych stawek 
opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dotyczących prowadzenia robót w pasie drogowym 
oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w odniesieniu do 
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 
W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu jednolitych stawek opłat dla wszystkich 
kategorii dróg publicznych, Sejmik Województwa Podkarpackiego rekomenduje ustalenie 
maksymalnych stawek opłat na poziomie nieprzekraczającym stawek opłat obowiązujących 
dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej lokalizowanych w obrębie dróg 
krajowych i autostrad. 
W związku z tym, że Rząd Polski do 2015 r. nie podjął działań systemowych niwelujących 

wykazywaną barierę rozwoju usług szerokopasmowych (co potwierdzają również ustalenia 

kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego), w pełni zasadnym jest wdrożenie 

rekomendowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego rozwiązań. 


