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UCHWAŁA Nr ……………../2016 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia …………………2016 roku 

w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane                 
z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1440 j.t.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm2) Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala: 

§ 1. Określa się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, 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) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione                

w pkt 1 - 3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg dla celów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego: 
 1) jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł, 
 2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 8,00 zł, 
 3) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10,00 zł, 
 4)  chodników, placów w ciągach dróg, zatok postojowych i autobusowych oraz ciągów 

pieszych - 5,00 zł. 
2. Na zajęcie elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za 

każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 5,00 zł. 
3. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane, jak zajęcie pasa 

drogowego przez 1 dzień. 

 

                                                   
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  
Dz. U. z 2016. poz. 446 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  
Dz. U. z 2016. poz. 1579 
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§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłaty za 
1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia  
w wysokości 60,00 zł. 
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego polegającego na umieszczeniu urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę opłaty w wysokości 10% stawki 
określonej w ust. 1. 

3. Roczna stawka opłaty w wysokości określonej w ust. 1 obejmuje pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłaty obliczana jest proporcjonalnie 
do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące 
stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego: 
 1) zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50zł, 
 2) zajętej przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł, 
 3) zajętej na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł, 
 4) zajętej na tymczasowe stoiska handlowe - 5,00 zł. 
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty                     
w wysokości: 
 1) za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego reklamy - 1,50 zł, 
 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/109/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia  
17 listopada 2004 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi. 

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 
 

do Uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
 
 

Uchwałą Nr XXIII/109/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 17 listopada 2004 
roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zostały ustalone opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych, będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 
Opłaty te obecnie w gminie Białobrzegi wynoszą: za zajęcie pasa drogowego na czas 

robót – 2,00 zł za 1 m2 zajętej powierzchni pasa drogowego i 20,00 zł za zajęcie 1 m2 
powierzchni w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego.  

Według rozeznania przeprowadzonego w kilku gminach naszego regionu, opłaty 
powyższe są o wiele niższe od opłat w gminach sąsiednich.  

Jak powszechnie wiadomo na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosły koszty 
utrzymania i remontów dróg. Koszty te obciążają budżet Gminy Białobrzegi, natomiast dochody 
z tytułu zajęcia pasa drogowego są nadal na poziomie stawek z 2004 r. 

Ważne jest, że podniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego nie wpłynie bezpośrednio na 
mieszkańców gminy Białobrzegi, ponieważ głównymi płatnikami są firmy wykonujące sieci 
infrastruktury technicznej.  

Przedstawione w projekcie uchwały propozycje wyższych opłat w przypadku 
wykonywania robót na drogach objętych gwarancją może przyczynić się do dość beztroskiego 
wnioskowania o wykonywanie różnych robót na tych nowych zadaniach. Obecna opłata jest tak 
niska, że często zdarza się iż wykonawca lub inwestor budowy woli zapłacić nawet kary, które są 
dziesięciokrotną wysokością ustalonych opłat, niż zrezygnować z prowadzenia robót. Jest to tym 
bardziej trudne do opanowania, gdy po wykonaniu nowej drogi okazuje się, że znalazł się 
inwestor, który „zapomniał” wykonać jakieś urządzenie. 

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przedkładanej uchwały. 
 

 


