
UCHWAŁA NR XXXII/388/2013
RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawiewy sokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z poźn. zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Giżycko za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 

1) prowadzenia robot w pasie drogowym, 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. 

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu powierzchni jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł, 

2) przy zajęciu powierzchni jezdni powyżej 20 % szerokości - 8,00 zł, 

3) chodniki, place, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze - 5,00 zł, 

4) pozostałe elementy - 3, 00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury 
technicznej, a w szczególności linii energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów, taśmociągów i innych 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego: 

1) w obszarze zabudowanym 

a) w jezdni - 60,00 zł, 

b) w chodniku i poboczu - 30,00 zł, 

c) w pozostałych elementach pasa drogowego - 20,00 zł, 

2) poza obszarem zabudowanym 

a) w jezdni - 40,00 zł, 

b) w chodniku i poboczu - 20,00 zł, 

c) w pozostałych elementach pasa drogowego - 10,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł, 

4) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 %  
określonych w pkt. 1 i 2.

§ 4. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się 
następujące stawki za 1 m2 powierzchni pasa drogowego: 

1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w terenie zabudowanym - 1,50 zł, 

2) zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,50 zł, 
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3) zajętego na reklamę informująca o towarze, usłudze, imprezie, osobie lub ruchu społecznym - 2,00 zł.

§ 5. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności o którym mowa w § 1 pkt 4 w celu 
innym niż wymienione w § 1 pkt. 1-3 , ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego: 

a) zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 2,00 zł, 

b) zajętego przez stoiska gastronomiczne - 1,50 zł, 

c) zajętego przez ogródek rekreacyjny - 1,50 zł,

2. Zajecie pasa drogowego przez obiekty nie wymienione w § 5 ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień 
zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości 1,50 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko. 

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Giżycko NR XXXIV/338/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Giżycko

Ewa Raczkowska
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.260 z

późn. zm.) Rada Gminy Giżycko jest upoważniona do ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

gminnych, których zarządcą jest Gmina Giżycko. Obecnie wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

gminnych na terenie Gminy Giżycko określa uchwała nr XXXIV/338/05 Rady Gminy Giżycko z dnia 30

grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Przepisy te wymagają

uzupełnienia i doprecyzowania. Dlatego też proponuje się zwiększenie stawek za poniższe rodzaje zajęcia pasa

drogowego:

przy zajęciu 1 m2 powierzchnipasa drogowegodróg gminnych,prowadzenia robot w pasie drogowymzwiększa

się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia o:

1) przy zajęciu powierzchni jezdni do 20 % szerokości – 1,00 zł,

2) przy zajęciu powierzchni jezdni powyżej 20 % szerokości - 3,00 zł,

3) chodniki, place, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe,ciągi piesze - 1,00 zł,

bez zmian pozostaje stawka za zajęcie 1 m2 powierzchnipasa drogowegodróg gminnychpozostałe elementy -

3, 00 zł, umieszczeniew pasie drogowymurządzeń infrastruktury technicznejopłaty za 1m2/rok zwiększa

się odpowiednioo:

5) w obszarze zabudowanym

d) w jezdni - 45,00 zł,

e) w chodniku i poboczu - 10,00 zł,

f) w pozostałych elementachpasa drogowego- 14,00 zł,

6) poza obszarem zabudowanym

d) w jezdni - 25,00 zł,

e) w chodniku i poboczu -10,00 zł,

f) w pozostałych elementachpasa drogowego– 7,00 zł.

Proponuje się zmianę opłaty przy umieszczeniuurządzeń wodociągowychi kanalizacyjnychoraz ich przyłączy

z dotychczasowejopłaty za 1m2/rok:

1) poza obszarem zabudowanymw jezdni - 2 zł,

2) poza obszarem zabudowanymw pozostałych elementachpasa drogowego- 1 zł,

3) w obszarze zabudowanymw jezdni - 2 zł,

4) w obszarze zabudowanymw pozostałych elementachpasa drogowego- 1 zł,

na stawki w wysokości 50 % określonychw § 3 pkt. 1- 2 niniejszej uchwały.

Dodatkowo proponuje się wyszczególnienie następujących rodzajów zajęcia pasa drogowego za każdy dzień

zajęcia pasa drogowegona prawach wyłączności ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni

pasa drogowego:

d) zajętego na tymczasowestoiska handlowe - 2,00 zł,
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e) zajętego przez stoiska gastronomiczne - 1,50 zł,

f) zajętego przez ogórek rekreacyjny- 1,50 zł,

g) na drogowymobiekcie inżynierskim- 100,00 zł za 1m2/rok

Proponuje się zmniejszenie opłaty o 0,50 zł za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się

następujące stawki za 1 m2/dzień zajęcia powierzchnipasa drogowego:

4) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowegolub usługowegow terenie zabudowanym- 1,50 zł,

5) zajętego przez rzut poziomy innychobiektów - 1,50 zł.

Zmiany zostały przygotowane głównie w oparciu o stawki obowiązujące na terenie powiatu giżyckiego oraz

analizę finansową zezwoleńwydawanychw poprzednich latach.

Należy sądzić, iż zmiany spowodują zwiększenie wpływów do budżetu Gminy Giżycko. Jednocześnie

podniesienie opłat pozwoli zdyscyplinować otrzymujących zezwolenie w zakresie przestrzegania

obowiązującychprzepisów. Dotychczas z powodu znikomychopłat (których wysokość rzutuje na wysokości kar

za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia), wnioskujący lekceważą obowiązujące przepisy. Dodatkowo

podniesienie stawek powinno skrócić czas zajęcia pasa drogowego oraz zmniejszyć powierzchnię zajęcia, co

pozytywniewpłynie na bezpieczeństwo ruchu.
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