
UCHWAŁA Nr XXXVIII/267/2009 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, 

których zarządcą jest Gmina Siedlce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Siedlce, 

zwanych dalej „drogami gminnymi”, 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 oraz reklam, 

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

§ 2.1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1, pkt 1 i 4, usta-

la się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) chodników, poboczy i innych przestrzeni poza jezdnią - 3,00zł, 

2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych - 4,00zł, 

3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00zł, 

4) jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia - 8,00zł 

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowe-

go przez 1 dzień. 

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1, pkt 2, ustala się następujące 

stawki rocznej opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 

umieszczonego urządzenia, niezależnie czy jest to teren zabudowany czy niezabudowany: 

1) w poprzek drogi - 20,00zł, 

2) wzdłuż drogi: 

a) w jezdni - 15,00zł, 

b) poza jezdnią - 10,00zł. 

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - w 

wysokości 150zł. 

3. Roczne stawki opłat określone w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia 

w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do licz-

by dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące 

stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarzą-

dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 2,00zł, 

2) reklamy, 



a) o powierzchni nie przekraczającej 1m², umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest 

działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę dzia-

łalności gospodarcze - 2,00zł, 

b) zawierające informacje o rodzaju, cenie towaru, produktu lub usługi - 3,00zł. 

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawki opłat określone w ust. 1 pkt 2 lit. a i b podwyższa się o 

100%. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVII/197/2004 Rady Gminy Siedlce 

z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarząd-

cą jest Gmina Siedlce. 

§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 

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

twa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Janusz Mikulski 

 

 


