
  

UCHWAŁA NR XVI/98/20 

RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia 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, 1309, 1571, 1696 i 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 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz 

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

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 punktach 1-3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt l, ustala się następujące stawki opłat  

za każdy dzień zajęcia: 

1) chodników, poboczy, placów – 3,00 zł  

2) jezdni do 20% szerokości oraz zatoki – 4,00 zł 

3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 6,00 zł 

4) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł 

5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1 - 4 – 3,00 zł 

2. Zajęcie pasa drogowego w celu wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 w odniesieniu do urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) w przypadku zajęcia jezdni do 20% szerokości - 0,10 zł 

2) w przypadku zajęcia jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 0,15 zł 

3) w przypadku zajęcia jezdni powyżej 50% szerokości – 0,20 zł 

4) w przypadku zajęcia innych elementów pasa drogowego – 0,10 zł 

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 
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§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące stawki roczne za 1 m2 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

1) w poprzek drogi w terenie zabudowanym – 50,00 zł 

2) wzdłuż drogi w jezdni w terenie zabudowanym – 20,00 zł 

3) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem w terenie zabudowanym - 10,00 zł 

4) w poprzek drogi poza terenem zabudowanym – 100,00 zł 

5) wzdłuż drogi w jezdni poza terenem zabudowanym – 40,00 zł 

6) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem poza terenem zabudowanym - 20,00 zł 

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w przypadku urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy urządzenia – w wysokości 20,00 zł. 

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości - 150,00 zł, 

a w przypadku urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości - 20,00 zł.  

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 - 3 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny 

rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 

urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłaty  

za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy: 

1) obiektów w obszarze zabudowanym – 1,00 zł; 

2) obiektów poza obszarem zabudowanym – 2,00 zł; 

3) reklamy umieszczonej równolegle do osi pasa drogowego – 1,00 zł; 

4) reklamy umieszczonej prostopadle lub ukośnie w stosunku do osi pasa drogowego – 2,00 zł; 

5) reklamy zawierające informacje o gminie, powiecie, województwie, w szczególności w postaci planów, 

map, tablic lub plansz  - 0,30 zł; 

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłat określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 podwyższa się 

o 100%. 

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy 

dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe – 1,00 zł; 

2) stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar – 2,00 zł; 

3) inne niewymienione w pkt 1 – 2, pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności  

– 0,30 zł 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/109/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1450). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 

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

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tomasz Jędrzejczak
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UZASADNIENIE 

Możliwości rozwoju infrastruktury lokalnej sieci szerokopasmowej zależą w dużej mierze nie tylko od decyzji  

i woli inwestorów z branży internetowej, ale także od współpracy umożliwiającej wspólne utrzymanie 

samorządowej sieci i obniżenie barier finansowych dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, którzy 

podejmą się budowy ostatniej mili. Barierami tymi są np.: opłaty za korzystanie z pasa drogowego. Niskie 

stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przez infrastrukturę telekomunikacyjną  

(np. światłowody), przyczynią się do powodzenia inwestycji. Rezygnacja z tej niewielkiej części wpływów  

do budżetu gminy, przełoży się w przyszłości na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, na czym zyskają 

wszyscy mieszkańcy. Kluczowym problemem jest ustalanie zbyt wysokich stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego, które na niektórych obszarach, szczególnie wiejskich, gdzie okres zwrotu inwestycji jest bardzo 

długi, mogą spowodować, że operatorzy telekomunikacyjni będą rezygnować z inwestycji w danej gminie  

lub pod presją wysokich kosztów lokalnych - ograniczą swą aktywność w regionie. Efektem jest istotny 

problem braku dostępności usług szerokopasmowych dla mieszkańców takich obszarów. W tym przypadku, 

obniżanie opłat za zajęcie pasa drogowego jest swoistą „zachętą inwestycyjną” i samo w sobie może 

zdecydować o zrealizowaniu lub zaniechaniu inwestycji. 

Komentarz: konieczność dostosowania obowiązujących stawek w odniesieniu do obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019,  

poz. 1815), która wprowadziła również zmiany w ustawie o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068  

ze zm.). Nowe przepisy w tym zakresie objęły m. in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa 

drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie z art. 40 ust. 8, 

stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 (opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót w pasie 

drogowym i w celu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności) i w ust. 6 (opłaty za zajęcie pasa 

drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam), nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień 

zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5 (opłata za zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego), nie może przekroczyć 200 zł za każdy rok umieszczenia, z tym  

że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa  

w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której 

mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł za każdy rok umieszczenia. 
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