
UCHWAŁA NR XII/153/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych  publicznych 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz  art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych Gminy Mikołajki, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta Mikołajki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg , dotyczące:

a) prowadzenia robót w pasie drogowym;

b) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

c) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

d) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt a-c;

2. Wysokość opłat określają załączniki nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

§ 3. Tracą moc Uchwały: 

1. Nr XXIX/X/136/2017 z dnia 30.11.2017r Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (Dz.U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27.12.2017, 
Rocznik 2017 poz. 5216)

2. Nr  XXXV/51/2018 z dnia 21.06.2018 r Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie częściowej zmiany 
Uchwały nr XXIX/136/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ( Dz.U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 
03.08.2018, rocznik 2018, poz. 3560)
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mikołajkach

Antoni Rakus
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XII/153/2019 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 29 listopada 2019r. 

 
STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

Lp. Rodzaj zajęcia pasa drogowego Stawka opłat 

 

 

 

I 

Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót – z wyłączeniem 

infrastruktury telekomunikacyjnej:  

1) przy zajęciu chodnika, placu w ciągu drogi gminnej, pasa dzielącego 

plac w ciągu drogi gminnej, zatoki postojowej i autobusowej, parkingu, 

ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i pieszo jezdnego  

2) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości  

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 %  szerokości  

4) przy zajęciu pobocza, zieleńca 

 

 

3,00 zł /1m²x dzień 

 

 

4,00 zł /1m²x dzień 

9,00 zł /1m²x dzień 

3,00 zł   /1m²x dzień 

 

I A 
Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej  

 

0,20 zł/1m²x dzień 

 

II  Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego: 

1) urządzenia i obiekty infrastruktury elektrycznej - lokalizacja w poprzek 

drogi 

2) urządzenia i obiekty infrastruktury elektrycznej - lokalizacja wzdłuż 

drogi 

3) urządzenia i obiekty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

4) urządzenia i obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej 

5) urządzenia i obiekty infrastruktury gazowej 

 

 

 

100,00 zł /1m²x rok 

 

50,00 zł/1m²x rok 

 

15,00 zł/1m²x rok 

20,00zł/1m²x rok 

5,00 zł/1m²x rok 

IIA 
Za umieszczenie w pasie drogowym na drogowym obiekcie inżynierskim 

urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

1) Urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej 

2) Pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej 

 

 

 

 

20,00/1m²x rok 

50,00/1m²x rok 

III Za zajęcie pasa drogowego przez obiekt budowlany (budynek, budowlę bądź 

obiekt małej architektury) w celu niezwiązanym z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

1,00 zł/1m²x dzień 

IV  umieszczenia w pasie drogowym reklamy,  3,00 zł/1m²x dzień 

V Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 

wymienione w pkt I-IV : 

1) Składowania materiałów budowlanych lub lokalizacji sprzętu 

budowlanego, kontenera. 

2) Lokalizacji stałego ogródka gastronomicznego  

3) Lokalizacji tymczasowego stoisko handlowe, gastronomiczne, 

tymczasowego ogródka przy  lokalu gastronomicznym 

4) Lokalizacji urządzenia rozrywkowego (automaty, bokser) 

5) Zajęcia pasa w celu wykorzystania terenu na wypożyczalnię środków 

transportowych ( rowery, melexy, quady, hulajnogi, gokarty) 

6) Zajęcia jezdni w celu lokalizacji przystanków środków transportowych 

7) inne obiekty nie wymienione  pkt. 1-6 

 

 

2,00/ 1m²x dzień 

 

0,50 zł /1m²x dzień 

5,00 zł/1 m²x dzień 

 

5,00 zł /1m²x dzień 

5,00 zł /m²x dzień 

 

1,50 zł/1 m²x dzień 

2,00/1 m²x dzień 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiekt_ma%C5%82ej_architektury
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