
 

 

UCHWAŁA NR XX/117/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych 

gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Biskupca, 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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713), oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 430), Rada Miejska w Biskupcu, 

uchwala 

wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m
2
 pasa drogowego dróg publicznych gminnych, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Biskupca na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg w wysokości: 

§ 1. 1. Za zajęcie 1 m
2 
pasa drogowego w celu prowadzenia robót: 

1) przy prowadzeniu robót w pasie drogowym, za zajęcie: 

a) powyżej 20 % szerokości jezdni,     - 9,00 zł/dzień 

b) do 20 % szerokości jezdni,     - 6,00 zł/dzień 

c) chodnika, parkingu, ścieżki rowerowej,    - 5,00 zł/dzień 

d) pozostałych elementów pasa drogowego.    - 3,00 zł/dzień 

2) przy prowadzeniu robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej: 

a) w jezdni do 50 % szerokości,     - 0,15 zł/dzień 

b) w jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia,  - 0,20 zł/dzień 

c) chodnika, parkingu, ścieżki rowerowej,    - 0,15 zł/dzień 

d) pozostałych elementów pasa drogowego.    - 0,10 zł/dzień 

2. Za umieszczenie w pasie drogowym 1 m
2
 urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

1) urządzenia infrastruktury wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej, deszczowej i sanitarnej, 

         - 100,00 zł/rok 

2) urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej,   - 15,00 zł/rok 

3) innej infrastruktury.       - 50,00 zł/rok 

3. Za umieszczenie w pasie drogowym 1m
2
 obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu 

drogowego oraz 1 m
2 
powierzchni reklam: 
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1) budynki,        - 1,00 zł/dzień 

2) reklamy,        - 2,00 zł/dzień 

3) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej,    - 0,20 zł/dzień 

3) inne obiekty budowlane.      - 1,50 zł/dzień 

4. Za zajecie 1 m
2
 pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż w ust. 1, 2 i 3: 

1) punkty handlowe i gastronomiczne,     - 0,10 zł/dzień 

2) miejsca parkingowe,      - 1,00 zł/dzień 

3) inne.        - 0,50 zł/dzień 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady 

Alina Radziszewska 
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