
UCHWAŁA Nr XLIII/201/2008 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity- 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-

blicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co 

następuję: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, na drogach gminnych na terenie miasta Piasto-

wa 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 zarzą-

dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania dro-

gami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

§ 2.1. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa 

w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 pkt 1 do uchwały. 

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia dzienną stawkę opłaty 

pobiera się w pełnej wysokości. 

3. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się od-

rębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego. 

§ 3.1. Wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy urządzenia, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 1 pkt 2 do uchwały. 

2. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się od-

rębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego. 

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszcze-

nia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłaty, obliczana jest proporcjonalnie do 

liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

§ 4.1. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 3, określa 

załącznik nr 1 pkt 3 do uchwały. 

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia dzienną stawkę opłaty 

pobiera się w pełnej wysokości. 

3. Za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa drogowego, stawkę należnej opłaty ustala się jak 

za zajęcie pasa drogowego drogi. 

§ 5.1. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadku o 

którym mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 1 pkt 4 do uchwały. 

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia dzienną stawkę opłaty 

pobiera się w pełnej wysokości. 

3. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się od-

rębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXII/179/2004 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 czerwca 2004r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2004r. Nr 186, poz. 4896) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogo-

wego na drogach gminnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa. 



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

 

Załącznik nr 1 

 

1. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej 

pod roboty niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

 

Jezdnia zajęcie do 20% szerokości 2,00zł 

zajęcie powyżej 20% do 50% szerokości 4,00zł 

zajęcie powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 6,00zł 

Pozostałe element 

pasa drogowego 

pasy pobocza, chodniki, place, zatoki autobusowe i postojowe, 

ciągi piesze 

2,00zł 

inne elementy pasa drogowego 1,00zł 

 

2. Wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej przez rzut 

poziomy urządzenia infrastruktury technicznej 

 

 Linie elektroenergetyczne, przewody 

kanalizacyjne nie służące 

do odwodnienia drogi, gazowe, 

ciepłownicze i wodociągowe 

Przyłącza: elektroenergetyczne, 

kanalizacyjne, gazowe, 

ciepłownicze, wodociągowe, 

telekomunikacyjne 

Pozostałe urządzenia 

infrastruktury technicznej 

nie wymienione 

w kolumnach 1 i 2 

 1 2 3 

w jezdni 12,00zł 8,00zł 100,00zł 

w pozostałych 

elementach 

pasa drogowe-

go 

8,00zł 4,00zł 75,00zł 

 

3. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi gminnej przez rzut poziomy 

obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy 

 

Poz. Obiekty Opłata 

1 kabiny telefoniczne, wszelkiego rodzaju automaty (biletowe, do sprzedaży na-

pojów, do robienia zdjęć itp.), witryny, gabloty - o powierzchni nie przekracza-

jącej 2m2 

2,00zł 

2 kioski i pawilony: handlowe, usługowe, wystawowe oraz ekspozycyjne, a także 

wiaty, altany, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne 

1,00zł 

3 barakowozy, obiekty kontenerowe 2,00zł 

4 urządzenia rozrywkowe 2,00zł 

5 rusztowania budowlane 0,50zł 

6 wiatrołapy, świetliki, szyby wentylacyjne, szybiki zsypowe, balkony, zadaszenia 

(np. typu markizy, parasole) 

0,80zł 

7 urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne 5,00zł 

8 reklamy za 1 m2 powierzchni reklamy 2,00zł 

 

4. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wy-

łączności w celach określonych w § 1 pkt 4 uchwały 

 

Poz. Cel zajęcia Jezdnia pozostałe elementy pasa drogowego 



 

Zajęcie 

do 20% 

szerokości 

Zajęcie pow. 

20% do 50% 

szerokości 

zajęcie pow. 

50% szerokości 

do całkowitego 

zajęcia jezdni 

pobocza, chodniki, 

place, trawniki, zatoki 

autobusowe i posto-

jowe, ciągi piesze 

i pieszo-jezdne 

inne elementy 

pasa drogowego 

1 zaplecze budowy (z wyłącze-

niem obiektów kontenerowych 

i barakowozów) 

3,00zł 8,00zł 16,00zł 3,00zł 2,00zł 

2 składowanie materiałów 5,00zł 10,00zł 16,00zł 4,00zł 2,00zł 

3 stoiska (stragany): handlowe, 

wystawowe i ekspozycyjne 

4,00zł 6,00zł 8,00zł *) 4,00zł 2,00zł 

4 ekspozycja i sprzedaż prac 

plastycznych 

0,50zł 0,70zł 1,00zł *) 0,60zł 0,60zł 

5 ogródki gastronomiczne 

i piwne 

2,50zł 3,00zł 3,50zł *) 1,50zł 1,50zł 

6 Inne cele 1,50zł 3,00zł 8,00zł *) 2,00zł 1,00zł 

*) dotyczy wyłącznie odcinków jezdni zamkniętych dla ruchu wszelkich pojazdów 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie: 

Agata Korczak 

 

 


