UCHWAŁA NR XXIX/186/17
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191)
Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VI/38/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim (Dz.Urz. Woj. Warmińsko –
Mazurskiego z 2015 r. poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat Piski na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczących regionalnej sieci
szerokopasmowej w wysokości określonej w załączniku do uchwały (punkty od 10 do 13).
5. Przez regionalną sieć szerokopasmową rozumie się sieć szerokopasmową lub infrastrukturę
telekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie, związek lub
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie komunalne, spółkę kapitałową lub
spółdzielnię z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia
21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) albo przez
partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1920) w ramach programów operacyjnych.”;
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Do postępowań w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego wszczętych i niezakończonych przed
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Irena Jatkowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/186/17
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Tabela stawek za zajęcie pasa drogowego

Lp.

1

Rodzaj zajęcia pasa drogowego
Za zajecie 1 m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót (stawka za
1 dzień) :
1) jezdnia, zjazd, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa
2) chodnik
3) pobocze, zieleniec, pasy dzielące
Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (stawka
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia):

2

3

4

5

6

7

8

1) jezdnia, zjazd, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa
2) chodnik
3) pobocze, zieleniec, pasy dzielące
4) obiekt inżynierski (most, wiadukt, itp.)
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych (stawka za 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia).
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklamy (stawka za 1 m2 powierzchni reklamy
za jeden dzień zajęcia) (w przypadku gdy reklama jest obustronna stawka ulega podwojeniu):
1) poza obszarem zabudowanym
2) w obszarze zabudowanym
Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w poz. 1 –
4 (stawka za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za
jeden dzień zajęcia):

Stawka
opłat
w złotych

8,00 zł.
4,00 zł.
2,00 zł.

150,00 zł.
100,00 zł.
100,00 zł.
200,00 zł.
0,54 zł.

1,00 zł.
1,50 zł.

1) ogródki gastronomiczne
2) punkty handlowe i usługowe
3) stanowisko postojowe zastrzeżone P-20 „koperta”
4) ocieplenie budynku
5) inne (np. składowanie materiału, stoiska informacyjne)
Za zajęcie 1 m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robot dotyczących
infrastruktury „ostatniej mili” (stawka za 1 dzień):
1) jezdnia, zjazd, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa
2) chodnik
3) zieleniec, pobocze, pasy dzielące
Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
będących infrastrukturą „ostatniej mili” (stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej):

0,80 zł.
2,00 zł.
1,00 zł.
0,01 zł.
1,50 zł.

1) jezdnia,
2) chodnik
3) zieleniec, pobocze, pasy dzielące
Za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej
mili” (za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden
dzień zajęcia).

5,00 zł.
3,00 zł.
1,00 zł.
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0,10 zł.
0,05 zł.
0,05 zł.

0,05 zł.

Strona 1

9

10
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13

Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury „ostatniej mili” ustala
się roczną stawkę opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia.
Za zajęcie 1 m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robot dotyczących
infrastruktury „regionalnej sieci szerokopasmowej” (stawka za 1 dzień):
1) jezdnia, zjazd, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa
2) chodnik
3) zieleniec, pobocze, pasy dzielące
Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
będących infrastrukturą „regionalnej sieci szerokopasmowej” (stawka za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej):
1) jezdnia, zjazd, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa
2) chodnik
3) pobocze, zieleniec, pasy dzielące
Za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą
„regionalnej sieci szerokopasmowej” (za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia).
Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury „regionalnej sieci
szerokopasmowej” ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia.
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5,00 zł.

0,10 zł.
0,05 zł.
0,05 zł.

20,00zł.
19,00zl.
18,00zł.
0,05zł

18,00zł
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