
Załącznik  

do Uchwały nr  

Rady Miejskiej w Giżycku 

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

 

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

l.p. Rodzaj zajęcia pasa drogowego 
Stawka  

opłaty w zł 

I Za zajęcie 1 m2 następujących elementów pasa drogowego w celu  

prowadzenia robót w pasie drogowym - za 1 dzień 
 

1/. Jezdnia  10,00  
2/. Chodnik, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa, pasy dzielące 8,00 
3/. Pobocze, zieleńce 5,00  
4/. Zajęcie pasa drogowego przy prowadzeniu robót związanych z obiektami                              

i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej – szerokopasmowym internetem  

„ostatniej mili”   
0,20  

II 1/. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej opłata roczna /stawka za 1 m2 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia/ 
100,00  

2/. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej opłata roczna  

/stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu lub 

urządzenia/ 

10,00 

3/ Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w/na obiekcie inżynierskim  

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej opłata roczna  

/stawka za 1 m2 powierzchni obiektu inżynierskiego zajętego przez rzut poziomy 

urządzenia/ 

10,00  

4/. Za zajęcie 1 m2 jezdni ulicy miejskiej w celu umieszczenia w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej nie wymienionej w pkt. 1/, 2/ nie związanej                           

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłata roczna 

/stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia/ 

150,00 

5/. Za zajęcie 1 m2 pozostałych elementów pasa drogowego w celu umieszczenia                  

w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie wymienionej w pkt. 1/, 2/                  

nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

opłata roczna  
/stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia/ 

100,00  

6/ Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w/na obiekcie inżynierskim  

urządzeń nie wymienionych w pkt. 1/, 2/ opłata roczna  

/stawka za 1 m2 powierzchni obiektu inżynierskiego zajętego przez rzut poziomy 

urządzenia/ 

100,00 

III Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie  

drogowym obiektów budowlanych za 1 dzień  

/stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu/ 

1,00 

Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 

budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej za 1 dzień  

/stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu/ 
5,00 

IV Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam  

za 1 dzień  
/stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym/ 

10,00 

 

 

V 

Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celach innych niż wymienione  

w poz. I-IV, za 1 dzień 
 

1/. Ogródki gastronomiczne 5,00  
2/. Punkty handlowe i usługowe /sezonowe/ 5,00 
3/. Na prawach wyłączności /składowanie materiałów,  

stoiska informacyjno-promocyjne/ 
10,00 



 

 
 


