
-projekt- 

UCHWAŁA Nr …./…./……. 

Rady  Miejskiej w Gołdapi  

z dnia ……………….. 2019 r. 

w sprawie ustalenia  wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.    

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 z późn. zm.) Rada  Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje: 

§ 1. Z zastrzeżeniem § 2 ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest 

Gmina Gołdap, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

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

określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Gołdap, na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”; 

2) umieszczania w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”; 

4) umieszczania na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury „ostatniej mili”, w wysokości 

określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) pomiędzy 

węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem 

telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej 

ustawy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 



§ 4. Traci moc: 

1) uchwała Nr XXXI/187/2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek 

opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

2) uchwała Nr LVI/405/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 

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

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Wojciech Hołdyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …/…/…… 

Rady Miejskiej w Gołdapi  

z dnia …………………………… 2019 r.  

 
 
 
 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w Gminie Gołdap 
 

  
 

 
Lp. 

 

 
 Wyszczególnienie 

 

  
Stawka opłaty w zł 

1 

Stawka opłat za zajęcie poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym  

a) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni 

10,00 zł/(dzień*m2) 

b) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni 

8,00 zł/(dzień*m2) 

c) ciąg pieszy, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa 

8,00 zł/(dzień*m2) 

d) pozostałe elementy pasa drogowego (pobocze, zieleniec) 

5 zł/(dzień*m2) 

2 
Stawka opłat za zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót – w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej (dotyczy wszystkich elementów pasa drogowego)  

0,20 zł/(dzień*m2) 

3 

Roczna stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

a) jezdnia 

180,00 zł/m2 

b) ciągi piesze, ścieżka rowerowa 

100,00 zł/m2 

c) pozostałe elementy pasa drogowego 

80,00 zł/m2 

d) drogowe obiekty inżynieryjne 

180,00 zł/m2 

4 Roczna stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 
(dotyczy wszystkich elementów pasa drogowego) 

16,00 zł/m2 

5 Stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

0,50 zł/(dzień*m2) 

6 Stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklam 

2,00 zł/(dzień*m2) 

7 
Stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym ogródków gastronomicznych, punktów handlowych i usługowych 

1,50 zł/(dzień*m2) 

8 

Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wydzielone miejsca postojowe 

a) dla jednego pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,30 zł/(dzień*m2) 

b) dla większej ilości pojazdów 

0,25 zł/(dzień*m2) 

9 
 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach od 1  
do 6 

2,00 zł/(dzień*m2) 

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

* 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 traktowana jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

* Roczne stawki opłat wskazanych w tabeli obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzeń  w pasie drogowym. Za niepełny rok 

kalendarzowy wysokość rocznych opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …/…/… 

Rady Miejskiej w Gołdapi  

z dnia …………………………… 2019 r.  

 
 
 
 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w Gminie Gołdap dla infrastruktury „ostatniej mili” 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lp. 

 

 
 Wyszczególnienie 

 

  
Stawka opłaty w zł 

1 

Stawka opłat za zajęcie poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót drogowych dotyczących infrastruktury 
„ostatniej mili” oraz za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”  

a) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni 

0,08 zł/(dzień*m2) 

b) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni 

0,05 zł/(dzień*m2) 

c) poza jezdnią 

0,04 zł/(dzień*m2) 

3 

Roczne stawki opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”   

a) w poprzek drogi 

5,00 zł/m2 

b) wzdłuż jezdni 

1,50 zł/m2 

c) poza jezdnią 

0,50 zł/m2 

4 Roczna stawka opłaty za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury „ostatniej mili”   

5,00 zł/m2 

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

* 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 traktowana jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

* Roczne stawki opłat wskazanych w tabeli obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzeń  w pasie drogowym. Za niepełny rok 

kalendarzowy wysokość rocznych opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. 



UZASADNIENIE 

 
 

Uchwała jest zgodna z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którą zarządca 

dróg gminnych zobowiązany jest ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Przy ustaleniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego kierowano się przede wszystkim 

wymogami art. 40 ust. 9 ww. ustawy o drogach publicznych, względami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz wpływem naruszenia poszczególnych elementów pasa drogowego na 

konstrukcję drogi.  

Zmiana dotychczas obowiązujących stawek podyktowana została stworzeniem 

odpowiednich warunków do realizacja i utrzymania inwestycji telekomunikacyjnych na terenie 

gminy Gołdap.  

W związku z rozwojem szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej, która połączy 

wszystkie szkoły w Polsce oraz zapewni dostęp do szybkiego Internetu, Minister Cyfryzacji 

zwrócił się do zarządców dróg publicznych o podjęcie działań umożliwiających dalszy rozwój 

infrastruktury telekomunikacyjnej, polegający na weryfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego dla 

inwestycji telekomunikacyjnych i dostosowanie ich odpowiednio do kategorii drogi. Dodatkowo 

niniejsza uchwała zmienia stawki opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych obowiązujące 

dotychczas na podstawie uchwały z 2009 roku.  

,Z uwagi no to, że skala rozbudowy sieci na terenie poszczególnych gmin zależy w dużej 

mierze od wysokości ponoszonych opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 

podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


