
 

 

UCHWAŁA NR XIV/219/2020 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg położonych w granicach 

Miasta Racibórz, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Racibórz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą 

Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r. poz. 5641) 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta 

Racibórz, 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 

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 dróg gminnych, o którym mowa w  § 1 pkt 1 i 4 (z wyłączeniem 

obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej) ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień 

zajęcia: 

1) poboczy i pasów dzielących - 1,00 zł, 

2) chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych - 2,00 zł, 

3) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych oraz parkingów - 3,00 zł, 

4) jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł, 

5) jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł. 
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§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 (z wyłączeniem urządzeń 

telekomunikacyjnych) ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego 

drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

1) w obszarze pasa drogowego: 

a) w chodniku, poboczu, placu, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym i pieszojezdnym oraz pasach dzielących - 

20,00 zł,  

b) w jezdni - 50,00 zł,  

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 (z wyłączeniem urządzeń 

telekomunikacyjnych) ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 

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

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (kioski, przyczepy i stragany handlowe, złącza 

energetyczne, szafki gazowe) - 1,00 zł, 

2) reklamy - 2,00 zł. 

§ 5. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz reklam z nimi 

związanych ustala się następujące stawki opłat: 

1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie 

drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - 

0,20 zł, 

2) opłata roczna za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 20,00 zł, 

3) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy 

obiektów budowlanych niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

albo powierzchni reklamy - 0,20 zł. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/564/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg położonych w granicach Miasta 

Racibórz, dla których zarządcą jest Prezydent miasta Racibórz. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leon Fiołka 
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