
  

UCHWAŁA NR XVIII/153/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

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

poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317 

i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, poz. 730, poz. 1495, poz. 1716 i poz. 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Mońki,  

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. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w celu określonym  w § 1 pkt 1, ustala się następujące 

stawki opłat za każdy dzień zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) przy zajęciu chodników, poboczy oraz  pozostałych elementów pasa drogowego – 3,00 zł; 

2) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 4,00 zł; 

3) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 8,00 zł; 

4) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości – 10,00 zł. 

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1, w odniesieniu  

do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się następującą stawkę opłaty za każdy dzień 

zajęcia wszystkich elementów pasa drogowego (chodniki, pobocza, place w ciągach dróg powiatowych 

i pozostałe elementy pasa drogowego) - 0,20 zł. 

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki 

opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

Lp. 
Lokalizacja urządzenia 

w terenie 

Typ urządzeń 

sieć: wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, cieplna, deszczowa 

sieć: gazowa, 

energetyczna 

Sieć telekomunikacyjna 

1. W pasie drogowym 10,00 zł 70,00 zł 20,00 zł 

2. 
Na drogowych obiektach 

inżynierskich 
150,00 zł 200,00 zł 20,00 zł 
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§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego w celu, o których mowa w § 1 

pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 2,00 zł; 

2) reklamy – 2,00 zł; 

3) reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w postaci planów, map, tablic  

lub plansz – 0,01 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, o których mowa w § 1 pkt 3 w odniesieniu 

do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 

powierzchni pasa drogowego bez względu na rodzaj elementu zajmującego pas drogowy – 0,20 zł. 

§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3, 

ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego: 

1) zajętego na tymczasowe stoisko handlowe, usługowe i inne eksponujące towar  – 4,00 zł; 

2) zajętego przez letni ogródek gastronomiczny – 5,00 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3, 

w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się jedną stawkę opłat za każdy 

dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego bez względu na rodzaj elementu zajmującego pas drogowy  

– 0,20 zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opat za zajęcie pasa drogowego. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Barbara Iwona Iwanicka
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość 

stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, rodzaj elementu 

zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa 

drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.  

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 25 października 2019 r. 

weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie 

maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały z uwagi na obowiązujące w obecnej uchwale 

wyższe stawki za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej, niż przewidziane przepisami ustawy o drogach publicznych w stanie prawnym  

od  25 października 2019 r. 
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