Uchwała Nr ………………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia …………………………
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018
roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, poz. 12 i poz. 317) Rada Miasta Działdowo, uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych których zarządcą
jest Burmistrz Miasta Działdowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dotyczące :
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania 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. 1. Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w przypadku prowadzenia
w tym pasie robót wynosi :
1) przy zajęciu jezdni:
a) do 20% jej szerokości - 2,00 zł,
b) powyżej 20% do 50% szerokości – 4,00 zł,
c) powyżej 50% jej szerokości – 6,00 zł,
2) przy zajęciu chodników, zatok, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów - 2,00 zł,
3) przy zajęciu pasów zieleni, poboczy gruntowych, rowów drogowych, innych elementów drogi - 1,00 zł,
4) innych elementów pasa drogowego – 0,80 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 zmniejsza się w przypadku wykonywania robót polegających na budowie,
przebudowie, remoncie i utrzymaniu
1) urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i odwadniających grunty o 75 %;
2) budynków i ogrodzeń przylegających bezpośrednio do pasa drogowego oraz obiektów budowlanych
wymienionych w § 4 ust. 2 o 85 %.
3. Stawki określone w ust. 1 zmniejsza się o 95 %, w przypadku wykonywania robót nie będących robotami
budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, remoncie i utrzymaniu obiektów budowlanych
i tymczasowych obiektów budowlanych.
§ 3. 1. Stawka opłaty rocznej za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, zajętego w wyniku umieszczenia w tym pasie
urządzeń infrastruktury technicznej wynosi – 100,00 zł.

2. Stawkę określoną w ust. 1 zmniejsza się o 50 % w przypadku umieszczenia urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych i odwadniających grunty.
§ 4. 1. Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego w wyniku
umieszczenia w tym pasie obiektów budowlanych za wyjątkiem reklam wynosi - 0,20 zł.
2. Stawkę określoną w ust. 1 zmniejsza się o 95 % w przypadku umieszczenia w pasie drogowym
następujących obiektów budowlanych :
1) studni publicznych,
2) publicznych słupów ogłoszeniowych i tablic ogłoszeniowych,
3) pomników,
4) kapliczek,
5) figur,
6) posągów,
7) krzyży przydrożnych,
8) wodotrysków i fontann.
3. Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego w wyniku umieszczenia
w tym pasie reklam zlokalizowanych na :
1) ścianach obiektów budowlanych - wynosi 4,00 zł,
2) w innych miejscach - wynosi 4,00 zł.
§ 5. 1.Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone
w § 2- 4 stosuje się stawki określone w § 2 ust. 1.
2. Stawkę tą stosuje się także w przypadku zajęcia pasa drogowego przy użyciu urządzeń (pojazdów)
ruchomych.
3. Przy zajęciu pasa drogowego w celu ustawienia ogródka gastronomicznego stawka opłaty za każdy dzień
zajęcia pasa drogowego wynosi 0,03 zł za 1 m2 o ile zajęcie nie dotyczy jezdni .
§ 6. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , których zarządcą jest Burmistrz
Miasta Działdowo, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:
1) prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”.
2. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem
telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem
telekomunikacyjnym, regionalnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).
3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” ustala się następujące stawki opłat
za zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 i 3, za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 50% szerokości - 0,05 zł,
2) jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia - 0,08 zł,
3) poza jezdnią - 0,04 zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat
za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej:
1) w poprzek drogi - 5,00 zł,
2) wzdłuż drogi:
a) w jezdni - 1,50 zł,
b) poza jezdnią - 0,50 zł.
5. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury „ostatniej mili” ustala się
roczną stawkę opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego
urządzenia – w wysokości 5,00 zł.
§ 7. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1dzień.
§ 8. Za 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 stosuje się stawki opłaty takie jak za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2015 r., poz.3182 ) oraz Uchwała Nr XXXII/291/17 Rady Miasta
Działdowo z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XII / 87 / 15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20
sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty a zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 3486).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068,
poz. 12 i poz. 317) 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 (zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
robót, prac w pasie drogowym) nie mogą przekroczyć 10,00 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego,
a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5 (zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym), nie może przekroczyć 200 zł.
W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się zwiększyć stawkę opłaty rocznej za zajęcie 1 m 2 pasa
drogowego, zajętego w wyniku umieszczenia w tym pasie urządzeń infrastruktury technicznej z kwoty 16 złotych
na kwotę 100 zł. Ponadto w przypadku umieszczenia reklamy w pasie drogowym proponuje się również
zwiększenie stawek i dostosowanie ich do obowiązujących w sąsiednich gminach.
Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie wysokości lokalnych opłat do obecnie obowiązującej w innych
ościennych samorządach i jej ujednolicenie ze stawkami obowiązującymi na terenie naszego powiatu
i województwa. Nadmieniam iż opłaty o których mowa ustalone zostały Uchwałą Rady Miasta
Działdowo Nr XVIII/169/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz.
Nr 172, poz. 2581) i dotychczas nie była ani zwiększana ani rewaloryzowana.
Mając powyższe na względzie zasadnym jest przyjecie niniejszej uchwały w przedstawionym brzmieniu.

