
Urząd Miejski 

Plac Wolności 3 

19-400 Olecko

GKO. 7230.2.46.2018 

Olecko, 03 września 2018r. r. 

W nawiązaniu do Pani wniosku dotyczącego prośby o udzielenie informacji o: 

1. wysokości stosowanej przez gminę stawki za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za rok

z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury

telekomunikacyjnej w rozumiem u ustawy z dnia 16 lipca 20 l 4r. Prawo

telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), informuję, że opłata za

zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego wynosi:

18 zł / m2 
/ rok;

2. treści uchwały organu uchwałodawczego gminy, określającej aktualną wysokość opłat za

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2

ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), informuję, że

kwestie te regulują następujące uchwały: nr ORN.0007.77.2016 Rady Miejskiej

w Olecku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Olecko (Dz. Urz. Województwa

Warmińsko-Mazurskiego poz. 5141) zmienionej uchwałą nr ORN.0007.82.2017 Rady

Miejskiej w Olecku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy

Olecko (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 5140), udostępnione na

stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Olecku;

3. wykaz przedsiębiorców telekomunikacyjnych uiszczających na rzecz Gminy Olecko

opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury

telekomunikacyjnej znajduje się w załączonym zestawieniu;

4. wysokość uiszczanych przez te podmioty opłat w skali roku, w roku 2017 i do 03 lipca

20 l 8r. znajduje się w załączonym zestawieniu.

Opłaty nałożone na przedsiębiorców telekomunikacyjnych za umieszczenie w pasie drogowym dróg 

publicznych na terenie Gminy Olecko 

L.P. Nazwa rok 2017 [zł] stan na 03 września 2018r. [zł] 

1 Hawe Telekom Sp. z o.o. 313,68 313,68 

2 INFO-NET 903,20 237,00 

3 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 209,12 209,12 

4 Milichsoft Miliszewski Rafał 327,95 360,00 

5 MSI Telekom Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 100,00 100,00 

6 NETIA S.A. 2706,00 2706,00 

7 ORANGE POLSKA S.A. 1275,51 1305,10 

8 Województwo Warmińsko-Mazurskie 2032,45 2032,45 




