UCHWAŁA NR XVIII/316/20
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie
Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) Rada
Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna,
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.
§ 2. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, z zastrzeżeniem § 6, ustala się
następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
Rodzaj elementu pasa drogowego
jezdnia (powyżej 50 % szerokości)
jezdnia (do 50% szerokości),
torowisko
ciągi piesze i pieszojezdne, chodniki,
pobocza, place, zatoki postojowe i
autobusowe,
parkingi,
ścieżki
rowerowe, zjazdy,
pozostałe, w tym zieleń
Wszystkie elementy pasa drogowego

Kategoria drogi
Krajowa i wojewódzka
Powiatowa i gminna
DROGI UTWARDZONE
10 zł
8 zł
6 zł

4 zł

3 zł

2 zł

2 zł
DROGI NIEUTWARDZONE
3 zł

1,5 zł
2 zł

§ 3. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 6, ustala się
następujące stawki opłaty za każdy rok zajęcia:
Lokalizacja
na drogowym obiekcie inżynierskim
w pozostałych przypadkach

Kategoria drogi
krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna
200 zł
40 zł

§ 4. 1. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych,
o których mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 6, ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
Rodzaj obiektu
podjazdy i platformy dla wózków
pozostałe

Kategoria drogi
krajowa i wojewódzka
powiatowa i gminna
0,10 zł
0,10 zł
0,60 zł
0,40 zł

2. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklam, o których mowa w §
1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 6, ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
Rodzaj reklamy
słupy ogłoszeniowe
Plakaty i afisze (eksponowane jako samodzielny nośnik lub
przy zastosowaniu elementu nośnego np. płyty
drewnopochodnej),
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Kategoria drogi
krajowa i wojewódzka
powiatowa i gminna
0,40 zł
0,20 zł
5,00 zł

3,00 zł
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mobilne (eksponowane z wykorzystaniem jako konstrukcji
nośnej przyczep, wózków, rowerów itp.),
przenośne (niezwiązane z gruntem, typu rollupy, ścianki
wystawiennicze, stojaki i prezentery reklamowe, potykacze,
flagi reklamowe itp.),
pozostałe

2,50 zł

1,50 zł

§ 5. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4, z zastrzeżeniem § 6, ustala się
następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
ogródki gastronomiczne
handel okolicznościowy, sezonowy, przedświąteczny
ekspozycja produktów i usług
miejsca na pojemniki, kontenery, śmietniki, worki
kontenerowe typu Big-Bag - niezwiązane trwale z gruntem
akcje marketingowe, promocyjne, informacyjne itp.
mobilne punkty handlu obwoźnego, wózki handlowe,
przyczepy i rowery gastronomiczne, samochody
gastronomiczne (food trucki) itp.,
lodówki, automaty vendingowe, bankomaty
pozostałe

Kategoria drogi
krajowa i wojewódzka
powiatowa i gminna
0,40 zł
5,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

3,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł
jak w § 2

§ 6. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty
w wysokości:
1) 0,20 zł za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa § 1 pkt 1, 3 i 4, za jeden dzień zajmowania
pasa drogowego,
2) 20 zł za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa § 1 pkt 2, za jeden rok zajmowania pasa
drogowego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn (Dz. Urz. Woj.
Warm.- Maz. Nr 156 poz. 1942) zmieniona uchwałą Nr X/130/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.Maz. Nr 100, poz. 1680) oraz uchwałą Nr XLII/731/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie
Miasta Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 2861).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk
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