
 

 

UCHWAŁA NR VII/36/2018 

RADY GMINY MARKUSY 

z dnia 21 września 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. 

poz. 1875, p. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

( Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018r. poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz. 317) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/10/2015 Rady Gminy Markusy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg do § 2 ust. 1 pkt 1 dodaje się pkt. 1/A o następującym 

brzmieniu: 1/A. przy prowadzeniu robót w pasie drogowym dotyczących „ostatniej mili”, przez którą rozumie 

się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U 2017r. poz. 1907) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci 

szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt. 50 tej ustawy za zajęcie: 

  a) jezdni - do 20% szerokości zajęcia - 0,05 zł 

  b) jezdni - powyżej 20% szerokości zajęcia - 0,08 zł 

  c) ciągu pieszego - 0,04 zł 

  d) pozostałych elementów pasa drogowego - 0,02 zł 

§ 2. W uchwale Nr II/10/2015 Rady Gminy Markusy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg do § 2 ust. 1 pkt 2 dodaje się pkt. 2/A o następującym 

brzmieniu: 2/A. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogowymi lub potrzebami ruchu drogowego dotyczących „ ostatniej mili” przez 

którą rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U 2017r. poz. 1907) 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: 

  a) jezdnia, ciągi piesze (obszar niezabudowany) - 5,00 zł 

  b) jezdnia, ciągi piesze (obszar zabudowany) - 3,00 zł 

  c) drogowe obiekty inżynierskie - 5,00 zł 

  d) pozostałe elementy pasa drogowego - 1,00 zł 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Piaskowski 
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