
 

        PROJEKT NR 8 

Uchwała nr ........................ 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia ...................................2015 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – ulic miejskich.  

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych – ulic miejskich, których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta Giżycka w wysokości określonej w załączniku do uchwały.  

 

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr XXIV/71/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – ulic miejskich.   

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych – ulic miejskich podyktowana jest: 
 Dostosowaniem części wysokości opłat obowiązujących na drogach gminnych do wysokości stawek obowiązujących na 

terenie Powiatu Giżyckiego,  

 dostosowaniem stawek do stawek dopuszczonych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,   

 dostosowaniem zapisów w treści Uchwały do prawa unijnego w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu i 

infrastruktury telekomunikacyjnej tzw. „ostatniej mili”,  

 zwiększenia wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat za szczególne wykorzystanie pasa drogowego koniecznych do 

pokrycia kosztów zarządzania od 01 stycznia 2016 r., zwiększoną  siecią dróg gminnych (10 nowych odcinków dróg 

przyjętych od Powiatu Giżyckiego),  

 wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat z szczególne wykorzystanie pasa drogowego: 

w 2013 r.    - 70 940,90 zł,  

w 2014 r.    - 86 945,09 zł 

do 30 września 2015 r.  - 44 789,54 zł.  

Wszystkie przedstawione aspekty wskazują na konieczność podjęcia proponowanej uchwały. 

 

Opracował: 

Marcin Wójcik  

podinspektor 

 
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 
Art. 40. 

1. … 

2. … 

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.  
4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni 

pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres 

krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.  

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa 

drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w 

pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata 
obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.  

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa 

drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 
1 m2 pasa drogowego.  

6a.     Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie drogowym tablic informujących o nazwie formy ochrony  

          przyrody, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz znaków informujących o formie ochrony      
         zabytków.  

6b.    Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa w ust. 6, powiększa się, od dnia wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, o wysokość    

         opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
         (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.17)  

7. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą 

jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 
i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym 

że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za 

jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł.  

8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, 

wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden 

dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.  
9. Przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się:  

1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;  

2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;  
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;  

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;  

5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.  
10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub 

urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.  

11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego.  

12. Za zajęcie pasa drogowego:  

1) bez zezwolenia zarządcy drogi,  
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,  

3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w 

wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4–6.]  


