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OBWIESZCZENIE NR 35/XIX/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst uchwały Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2012, poz.615) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr XVI/418/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga;
2) Uchwałą Nr IX/161/2015/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady
Miejskiej w Elblągu Nr XI/305/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga;
3) Uchwałą Nr X/208/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady
Miejskiej w Elblągu Nr XI/305/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga;
4) Uchwałą Nr XI/221/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga.
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2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu
Marek Pruszak
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 35/XIX/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016 r.

Uchwała Nr XI/305/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych
miasta Elbląga.
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz.101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675,
Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) oraz art. 40 ust. 1 i art. 18 ust.
2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420 i nr
157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217,poz.1281), Rada Miejska w Elblągu uchwala, co
następuje:
§1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Elbląga ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
Miejsce i rodzaj zajęcia, (powierzchnia zajętego pasa
drogowego)
a) jezdnia ( od 50% do 100% szerokości)
b) jezdnia (do 50% szerokości), parkingi, zjazdy, zatoki
postojowe, autobusowe,
c) chodniki, ścieżki rowerowe, pobocza utwardzone,
opaski
d) pozostałe elementy pasa drogowego np. zieleńce,
wyspy rozdziału

Kategoria drogi
wojewódzka powiatowa
10,00 zł
10,00 zł

gminna
10,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

1a) w celu prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”1:

1

Dodany przez § 1 ust. 1 uchwały Nr IX/161/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca
uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu Nr XI/305/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały
Nr X/208/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej
w Elblągu Nr XI/305/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach
administracyjnych miasta Elbląga (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015, poz. 4400), która weszła w życie
17 grudnia 2015 r.
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Opłata w złotych przy zajęciu kategorii drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminne
jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50% szerokości do
całkowitego zajęcia

poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

2) w celu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności:
Miejsce i rodzaj zajęcia
a) handel okolicznościowy
b) ogródki sezonowe
c) rusztowania, wygrodzenia placów budów, pojemniki
na: śmieci, gruz, selektywne odpady, odzież
d) teren pasa drogowego tymczasowo zajęty np. na
ogródki przydomowe
e) pozostałe zajęcia np. akcje promocyjne

Kategoria drogi
wojewódzka powiatowa
10,00 zł
10,00 zł
0,80 zł2
0,50zł3

gminna
10,00 zł
0,30 zł4

2,00 zł

1,50 zł

1,00 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3) w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
Miejsce i rodzaj zajęcia
a) obiekty handlowe/usługowe
b) schody, rampy, pochylnie i podjazdy dla osób
niepełnosprawnych5
c) obudowy śmietników
d) pozostałe obiekty np. półkabiny, kabiny telefoniczne

Kategoria drogi
wojewódzka powiatowa
0,60 zł
0,60 zł

gminna
0,60 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,20 zł
0,60 zł

0,20 zł
0,60 zł

0,20 zł
0,60 zł

3a) w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”6
Opłata w złotych przy zajęciu kategorii drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej

2

jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50% szerokości do
całkowitego zajęcia

poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVI/418/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga (Dz.
Urz. Woj. Warm,-Maz. z 2012 r., poz. 2105), która weszła w życie 7 sierpnia 2012 r.
3
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
4
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
5
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XI/221/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga (Dz.
Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015, poz. 4870), która weszła w życie 26 grudnia 2015 r.
6
Dodany przez § 1 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1, o której
mowa w odnośniku 1.
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4) w celu umieszczania w pasie drogowym reklam:
Miejsce i rodzaj zajęcia
a) reklamy podświetlane
b) reklamy, w tym reklamy tymczasowe ustawiane w pasie
drogowym w postaci przenośnych stojaków itp
c) reklamy zawierające: niekomercyjne informacje służące
promocji miasta Elbląga i regionu, treści promujące
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kategoria drogi
wojewódzka powiatowa
3,50 zł
3,00 zł

gminna
2,50 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,70 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

5) Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt.
8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) 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.7
§2. Ustala się stawki opłaty rocznej za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na
terenie miasta Elbląga zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury technicznej
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
Kategoria drogi
wojewódzka powiatowa

Miejsce i rodzaj umieszczenia
a) urządzenia podziemne i naziemne - umieszczone w pasie
drogowym
b) urządzenia na drogowych obiektach inżynierskich

gminna

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

1a) w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej będących infrastrukturą
„ostatniej mili”8:
Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej
wzdłuż drogi
w poprzek drogi
5 zł

w jezdni

poza jezdnią

1,5 zł

0,5 zl

1b) w celu umieszczenia na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury technicznej będących
infrastrukturą „ostatniej mili” zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 5 zł.9
2) Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt
8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) 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.10
§3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.
7

Dodany przez § 1 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały,
o której mowa w odnośniku 1.
8
Dodany przez § 1 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały,
o której mowa w odnośniku 1.
9
Dodany przez § 1 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały,
o której mowa w odnośniku 1.
10
Dodany przez § 1 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1
uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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§4. Traci moc Uchwała nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2005 w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 61, poz. 892).
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Marek Pruszak

