
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/223/18 

RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH 

z dnia 17 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie 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 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2222, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LI/207/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 21 września 

2009 r., Nr dziennika 186 poz. 1997) dodaje się § 1 a. w brzmieniu: 

„§ 1. a. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane 

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

1) prowadzenia w pasie drogowym robót dotyczących infrastruktury "ostatniej mili", 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 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 ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili". 

2. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie sie infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu 

art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907,  

ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do 

Internetu lub węzłem telekominikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem 

końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa. 

3. Stawki opłat w złotych za jeden dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

w pasie drogowym dotyczących infrastruktury "ostatniej mili: wynoszą: 

Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego Wysokość opłaty 

W jezdni i ciągach pieszych o powierzchni ulepszonej 

a) zajęcia jezdni do 50% jej szerokośći 0,05 zł/m² za 1 dzień 

b) zajęcia jezdni powyżej 50% jej szerokości 0,08 zł/m² za 1 dzień 

c) zajęcia ciagów pieszych 0,04 zł/m² za 1 dzień 

d) zajęcia innych elementów pasa drogowego 0,04 zł/m² za 1 dzień 
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Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego Wysokość opłaty 

W jezdni i ciągach pieszych o nawierzchniach nieulepszonych i gruntowych 

a) zajęcia jezdni do 50% jej szerokości 0,02 zł/m² za 1 dzień 

b) zajęcia jezdni powyżej 50% jej szerokości 0,04 zł/m² za 1 dzień 

c) zajęcia ciągów pieszych 0,02 zł/m² za 1 dzień 

d) zajęcia innych elementów pasa drogowego 0,02 zł/m² za 1 dzień 

4. Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń 

infrastruktury "ostatniej mili" niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury 

wynoszą: 

Jezdnie i ciągi piesze 

o nawierzcni ulepszonej 

Jezdnie i ciągi piesze 

o nawierzchniach nieulepszonych 

i grutowych 

Drogowe obiekty inżynieryjskie 

1 zł/m² za 1 rok 1 zł/m² za 1 rok 5,00 zł/m² za 1 rok 

5. Stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

będących infrastrukturą "ostatniej mili" za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia wynoszą 0,05 zł/m² za 1 dzień”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Stawisk. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Józef Zalewski 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządca drogi jest 

upoważniony do wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Stawki za zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40, 

ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych określa rada gminy  w drodze uchwały. 

Obecnie obowiązujące stawki zostały określone 28 sierpnia 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej 

w Stawiskach  Nr LI/20/2009 i do tej pory nie podlegały zmianom. 

Zaproponowane nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały dostosowane do panujących 

realiów i dotyczą infrastruktury technicznej "ostatniej mili". 

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. z 2017 r. poz. 1907, ze 

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, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Podjecie uchwały wiąże się ze zwiększeniem dostępu do sieci szerokopasmowej przez mieszkańców, 

instytucjie publiczne i przedsiębiorstwa z obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym". 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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