
Uchwała nr XXIII/24/2020 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie: ustalenia wysokości 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz 

stawki opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń, przedmiotów i 

materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 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 

 

1.1. Jezdnia przy zajęciu do 20% szerokości 10,00 

1.2. Jezdnia przy zajęciu powyżej 20% szerokości 9,00 

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 

0,20 

II Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury – 

opłata roczna (stawka opłat  za 1m2 powierzchni pasa drogowego 

zajętego przez rzut poziomy urządzenia) 

 

1. infrastruktura wodociągowa, kanalizacji sanitarnej  100,00 

2. infrastruktura telekomunikacyjna 10,00 

3. infrastruktura telekomunikacyjna umieszczona w/na obiekcie 

inżynierskim   

10,00 

4.  w jezdni drogi gminnej -  urządzenia infrastruktury  technicznej nie 

wymienione w punkcie 1 i 2, nie związane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

150,00 

5. pozostałe elementy pasa drogowego - urządzenia infrastruktury  

technicznej nie wymienione w punkcie 1 i 2, nie związane z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

100,00 

6. w/na obiekcie inżynierskim - urządzenia infrastruktury  technicznej 

nie wymienione w punkcie 1 i 2, nie związane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

100,00 

III 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów 

budowlanych – opłata za 1 dzień (stawka opłat  za 1m2 powierzchni 

pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia) 

1,00 

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

budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej – opłata za 1 dzień 

(stawka opłat  za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez 

rzut poziomy urządzenia) 

5,00 



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

reklam – za 1 dzień (stawka 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 

 

1.1 Ogródki gastronomiczne do 31.12.2020 r.  0,01 

1.2 Ogródki gastronomiczne od  01.01.2021 r.  1,00 

2. Punkty handlowe i usługowe  3,00 

3. Na prawach wyłączności (składowanie materiałów, stoiska 

informacyjno -  promocyjne) 

10,00 

4. Stanowisko postojowe zastrzeżone P-20 „koperta” (podział na strefę 

I i II zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) 

Strefa I – 1,00 

Strefa II – 0,50 

 

§ 2. Tracą moc: uchwała nr XVIII/11/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r., w 

sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - ulic miejskich, uchwała 

nr XXI/44/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie zmiany Uchwały nr 

XVIII/11/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - ulic 

miejskich, uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVIII/11/2016 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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący 

  Rady Miejskiej w Giżycku 

dr Robert Kempa 
 

 

 

 

 

 

 


