UCHWAŁA NR XX.212.16
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 40 ust. 1, 3, 4, 5, 6, 8 i 9
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Miasta Ełku zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Ełku Nr XX/179/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. i uchwała Rady Miasta
Ełku Nr VIII/80/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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Załącznik do Uchwały Nr XX.212.16
Rady Miasta Ełku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
L.p.
I.
1.

Rodzaj zajęcia pasa drogowego
Stawka / opłat w zł.
Za zajęcie 1m² poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym – opłata za 1 dzień:
przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości
3,00

2.

przy zajęciu jezdni od 20 % do 50 % szerokości

3.

przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości

4.

przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek
rowerowych
przy zajęciu pozostałych elementów (pobocze, zieleń)

5.

5,00
8,00
3,00
2,00

Uwaga: zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jak zajęcie pasa drogowego
przez jeden dzień.
Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej ni 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1m² pasa drogowego.
II.
Za zajęcie 1m² pasa drogowego w celu umieszczenia – opłata roczna:
1. urządzeń infrastruktury technicznej – / rzut poziomy urządzenia
50,00
2.

urządzeń
telekomunikacyjnych,
będących
infrastrukturą
„ostatniej mili” / rzut poziomy urządzenia
3. na drogowym obiekcie inżynierskim – / rzut poziomy urządzenia

20,00
200,00

Uwaga:
A – stawka za niepełny rok obliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni (pozostałych do końca roku)
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub drogowym obiekcie inżynierskim.
B – pod urządzenia wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci c.o. obowiązują stawki
w wysokości 50 % powyższych kwot.
Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1m² pasa drogowego.
III.
Za zajęcie pasa drogowego pod reklamę umieszczoną w pasie drogowym – opłata za 1 dzień:
1. reklama wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
2,00
stojąca (potykacz, flaga), zamocowana do budynku, banner nad
jezdnią/ informująca o towarze, usługach, osobie lub ruchu
społecznym,
2. reklama świetlna i podświetlana (diodowa / ledowa) wraz
2,00
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, stojąca
(potykacz, flaga), zamocowana do budynku,
informująca
o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym,
3. reklama o powierzchni nieprzekraczającej 1 m² umieszczona nad
0,50
lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza, będąca graficznym oznaczeniem podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, zawierająca nazwę firmy
lub imię i nazwisko właściciel oraz zwięzłe określenie rodzaju
prowadzonej działalności gospodarczej,
4. za 1m² powierzchni reklamy informującej o imprezach
0,10
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez
samorządowe jednostki organizacyjne
5. reklamy inne niż wymienione w pkt 1, 2, 3, 4 m.in. tablice
1,00
informacyjne na ulicowskazach
Uwaga: zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jak zajęcie pasa drogowego
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przez jeden dzień.
Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1m² pasa drogowego.
Za każdy następny m² reklamy obowiązują stawki proporcjonalnie jak w poz 1-5.
IV.
Za zajęcie 1 m² pasa drogowego (rzut poziomy obiektu ) w celach innych niż wymienione w poz. I-III
– opłata za 1 dzień:
1. pod wydzielone miejsce postojowe – taxi
0,50
2.

pod tymczasowe obiekty handlowe – kioski

3.

pod ogródki gastronomiczne, stragany i inne cele handlowe

4.

na prawach wyłączności pod inne cele

0,60
3,00
1,50

Uwaga: zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jak zajęcie pasa drogowego
przez jeden dzień.
Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1m² pasa drogowego.
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