
 

 

UCHWAŁA NR 404/XXI/2020  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach 

administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art 19  

ust. 5 i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 z poźn. zm.) 

Rada Miejska w Sosnowcu 

uchwala: 

§ 1. Ustalić wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, dla dróg, których zarządcą jest 

Prezydent Miasta Sosnowca, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg,  w celu : 

1. prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  

i ochroną dróg, 

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. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których 

mowa  w  § 1 pkt 1 i 4 ustalić w sposób następujący: 

1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości: 

a) dla drogi krajowej -  4,50 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 3,00 zł, 

c) dla drogi gminnej – 2,00 zł, 

2. przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości: 

a) dla drogi krajowej – 7,50 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 5,00 zł, 

c) dla drogi gminnej – 3,00 zł, 
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3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości: 

a) dla drogi krajowej – 9,00 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 8,00 zł, 

c) dla drogi gminnej -  6,00 zł, 

4. przy zajęciu chodnika: 

a) dla drogi krajowej – 2,00 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 1,00 zł, 

c) dla drogi gminnej – 1,00 zł, 

5. przy zajęciu pobocza, placów, zatok, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych: 

a) dla drogi krajowej – 1,50 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 1,00 zł, 

c) dla drogi gminnej – 0,80 zł, 

6. przy zajęciu zieleńca i pozostałych elementów pasa drogowego: 

a) dla drogi krajowej – 1,00 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 0,50 zł, 

c) dla drogi gminnej – 0,50 zł. 

7. W przypadku zajęcia pasa drogowego na potrzeby przedsięwzięć kultury lub rekreacji organizowanych 

lub współorganizowanych przez Gminę Sosnowiec i/lub jednostki gminne stawki powyższe ulegają obniżeniu  

o 100%. 

8. Przy zajęciu wszystkich elementów pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzen infrastruktury 

telekomunikacyjnej - 0,20 zł. 

§ 3. Dzienne  stawki   opłat  za  zajęcie  1 m2 powierzchni  pasa  drogowego  dróg publicznych na prawach 

wyłączności, o których mowa  w  § 1 pkt  4 ustalić w sposób następujący: 

1. dla miejsc postojowych zastrzeżonych „koperty” dla dróg gminnych, powiatowych i krajowych – 1,00 zł; 

2. za zajęcie pod pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów lub zbiórki odzieży stawka wynosi 0,10 zł 

niezależnie od kategorii drogi; 

3. dla pozostałych zajęć pasa drogowego na prawach wyłączności, opłaty naliczane będą zgodnie z § 2. 

§ 4. Stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych, zajętego  przez  rzut  

poziomy  urządzeń, o których mowa  w  § 1 pkt 2 ustalić w sposób następujący: 

1. dla urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym z wyłączeniem obiektów 

mostowych: 

a) dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej– 0,01 zł, 

b) dla sieci gazowej i ciepłowniczej – 20,00 zł, 

c) dla linii energetycznej – 40,00 zł, 

d) dla urządzeń i linii telekomunikacyjnej – 20,00 zł, 

2. dla urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych na obiektach mostowych: 

a) dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 70,00 zł, 

b) dla sieci gazowej i ciepłowniczej – 100,00 zł, 

c) dla linii energetycznej – 160,00 zł, 

d) dla urządzeń i linii telekomunikacyjnej – 20,00 zł, 
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§ 5. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 

pkt 3 ustalić w sposób następujący: 

1. dla zajęcia przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego : 

a) dla drogi krajowej – 1,50 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 0,80 zł, 

c) dla drogi gminnej – 0,60 zł. 

2. dla obiektów typu: ogródki gastronomiczne (całorocznie): 

a) dla drogi krajowej – 0,10 zł, 

b) dla drogi krajowej – 0,10 zł, 

c) dla drogi powiatowej – 0,10 zł. 

3. dla okazjonalnej sprzedaży – stoiska odpustowe i z okazji Św. Zmarłych: 

a) dla drogi krajowej –  4,00 zł, 

a) dla drogi powiatowej – 4,00 zł, 

c) dla drogi gminnej – 4,00 zł. 

4. dla zajęcia przez rzut poziomy innych obiektów: 

1) schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy budynkach mieszkaniowych i  użyteczności 

publicznej: 

a) dla drogi krajowej – 0,01 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 0,01 zł, 

c) dla drogi gminnej – 0,01 zł. 

2) schody, pochylnie do lokali usługowych , handlowych i innych: 

a) dla drogi krajowej – 0,10 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 0,10 zł, 

c) dla drogi gminnej – 0,10 zł. 

§ 6. Dzienne stawki opłat za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym ustalić w sposób 

następujący: 

1. dla reklamy w pasie drogowym: 

a) dla drogi krajowej – 3,00 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 2,00 zł, 

c) dla drogi gminnej – 1,50 zł. 

2. dla reklam w formie słupów ogłoszeniowych i tablic ogłoszeniowych nie stanowiących własności Gminy 

Sosnowiec: 

a) dla drogi krajowej – 0,40 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 0,40 zł, 

c) dla drogi gminnej – 0,40 zł. 

3. w przypadku reklam umieszczanych przez Gminę Sosnowiec i/lub jednostki gminne na potrzeby imprez 

organizowanych przez nie – stawki powyższe ulegają obniżeniu o 100%. 

4. dla reklam umieszczonych na panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji zbiorowej dla 

podmiotów, które na własny koszt wybudowały lub wybudują wiaty przystankowe: 

a) dla drogi krajowej – 0,08 zł, 
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b) dla drogi powiatowej – 0,08 zł, 

c) dla drogi gminnej – 0,08 zł. 

5. dla reklam umieszczonych na panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji zbiorowej 

stanowiącej własność Gminy: 

a) dla drogi krajowej – 3,00 zł, 

b) dla drogi powiatowej – 2,00 zł, 

c) dla drogi gminnej – 1,50 zł. 

6. Za umieszczenie na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, informacji 

zawierającej określenie podmiotu i rodzaju prowadzonej działalności, o powierzchni nie przekraczającej 1 m2, 

stawka wynosi 0,40 zł na drogach wszystkich kategorii, przy powierzchni powyżej 1 m2 stawka obliczona jest 

zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. 

§ 7. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej  niż 24 godziny. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

§ 9. 1. Traci moc Uchwała Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 roku 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych 

miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca. 

2. Traci moc Uchwała Nr 562/XXXV/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2005 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta 

Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca. 

3. Traci moc Nr 868/XLIX/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla 

których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca. 

4. Traci moc Nr  363/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2008 roku  w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla 

których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca. 

5. Traci moc Nr 799/LIX/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla 

których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca. 

6. Traci moc Nr 477/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla 

których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca. 

7. Traci moc Nr 97/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla 

których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 

Ewa Szota 
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