
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/264/2014 

RADA POWIATU BARTOSZYCKIEGO 

z dnia 31 października 2014 r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu Nr XII/74/2011 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U.2013.595 

z póź. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 659 z póź. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII/74/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 169 poz. 2533 z 14 listopada 

2011 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w załączniku nr 1 do uchwały w tabeli „Stawek opłat za zajęcie pasa drogowego” dodaje się wiersz Lp. V 

o następującej treści: 

Lp. Rodzaj zajęcia pasa drogowego wymagającego zezwolenia zarządcy drogi Stawka opłat 

V 

Stawki opłat dla infrastruktury „ostatniej mili”   

1) Za zajęcie 1 m
2 

pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących 

infrastruktury „ostatniej mili” 

0,05 zł/m
2 

/dzień 

2) Za zajęcie 1 m
2 

pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą 

„ostatniej mili” 

1,50 zł/m
2 
/rok 

3) Za zajęcie 1 m
2 

pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili” 

0,05 zł/m
2 

/dzień 

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 w/w ustawy. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego nałożone przed wejściem w życie niniejszej uchwały pozostają bez 

zmian. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 listopada 2014 r.

Poz. 3908



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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady 

Mariusz Pilas 
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