
                           PROJEKT 
 

Uchwała Nr ...................... 
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia  …........................ 

 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
Gminy Opatów  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art 40 ust. 8  i ust. 9 ustawy                     
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 2068                        
z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

§1 
 

Ustala się wysokość stawek opłat  za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg 
gminnych w celu: 

1) Prowadzenia robót w pasie drogowym; 
2) Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego;  

3) Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 
reklam;  

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

                                                        
§2 

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa dróg gminnych, o którym mowa w §1 
pkt 1i pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu chodnika, placu – 3zł  
2) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 5zł  
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości – 10zł  
4) przy zajęciu drogowego obiektu inżynierskiego – 10zł  
5) przy zajęciu zieleńca, pobocza, innych elementów pasa drogowego 

niewymienionych w pkt 1-4 – 2zł  
2. Za zajecie 1m2 powierzchni pasa dróg gminnych, o którym mowa w  §1 

pkt 1 i 4  związanego z umieszczeniem w nim urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej ustala się opłatę w wysokości 0,20zł za każdy dzień. 
 

§3 
1. Za zajecie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się 

następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego 
zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 
1) infrastruktury telekomunikacyjnej – 15zł  
2) pozostałej infrastruktury – 40zł  



3) pozostałej infrastruktury na obiektach inżynierskich -100zł  
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1-3 obejmują pełny 

rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub 
drogowym obiekcie inżynierskim. 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość  rocznej stawki opłat obliczana 
jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym lub drogowym obiekcie inżynierskim.  

 
§4 

Za zajecie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się stawki opłat 
za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni: 

1) dla kiosków i pawilonów handlowych, usługowych, wystawowych – 5zł  
2) dla reklam -2 zł  
3) dla wydzielonych miejsc parkingowych ( koperty ) – 0,50zł  
4) dla obiektów związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną – 0,20zł  
5) dla pozostałych obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1-4 – 2zł  

 
 

§5 
Traci moc Uchwała Nr XXIII/167/2004 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 lipca 
2004r. w sprawie wysokości  stawek za zajęcie pasa drogowego oraz Uchwała 
Nr XLVI/384/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajecie pasa drogowego. 
 

§6 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.  
 

§7 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   
 
 
 

 
 

 
 
 
Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów  
Prezentujący w imieniu projektodawcy: Kierownik  Referatu Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Gminy  
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ………. 
Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia  ………….. 
 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Gminy Opatów  

Obecnie wysokości stawek opłat  za zajecie pasa drogowego dróg gminnych Gminy 

Opatów regulują: Uchwała Nr XXIII/167/2004 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 
16 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat stawek za zajęcie pasa drogowego 
oraz Uchwała Nr XLVI/384/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 
2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajecie pasa 
drogowego 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązku zawartego w art. 40 ust 8 ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych   ( Dz.U.2018, poz. 2068 z późń. zm.) 
którego treść została zmieniona Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy                
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 
( Dz. U. z 2019r. poz. 1815). Wskutek nowelizacji ustawy ustalono maksymalne stawki 
opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Ponadto zmniejszono stawki w/w opłaty                        
w odniesieniu  do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.  

W związku z powyższym konieczna jest zmiana obowiązujących stawek ponieważ 
stawki za zajecie 1m2 są wyższe niż wskazane jest w w/w ustawie.  

 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
K. Banasik 

 

 


