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UCHWAŁA Nr ……………../2020 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia …………………2020 roku 

 

w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 
gminy Białobrzegi, 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                
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068 późn. zm1) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 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 - 6,00 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 - 6,00 zł. 
 5) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej bez względu na 

rodzaj elementu zajętego pasa drogowego oraz procentową wielkość szerokości zajmowanej 
jezdni – 0,20 zł 

 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018. poz. 12,  poz. 317,  poz. 1693  i  Dz. U. z 2019. 
poz. 698, poz. 730, poz. 1495, poz. 1716, poz. 1815 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019. poz. 1309,  poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 
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2. Na zajęcie elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat 
za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 6,00 zł. 
 

3. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane, jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

§ 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 100,00 zł. 

2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną 
stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętego przez rzut poziomy 
umieszczanego urządzenia w wysokości 20,00 zł. 

3. Roczna stawka opłaty w wysokości określonej w ust. 1 i 2 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 – 1,50 zł, 
  2) zajętej przez rzut poziomy obiektu infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł, 
  3) zajętej przez rzut poziomy innych obiektów budowlanych – 1,00 zł, 
  4) zajętej na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) – 1,50 zł, 
  5) zajętej na tymczasowe stoiska handlowe - 6,00 zł. 
   

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty                     
w wysokości: 

  1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł, 
  2) za reklamy przestrzenne - 1 m2 powierzchni zsumowany z rzutem poziomym – 2,00 zł 
 
 

§ 5. 
 

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego 
zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest 
traktowane jako zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 
 

§ 6. 
 
Traci moc Uchwała Nr V/031/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r.    
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy 
Białobrzegi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem 
dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi. 
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§ 7. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
 

§ 8. 
 

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 gminnych, 

których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
 
 

Uchwałą Nr V/031/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2019 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. 

Prezydent Andrzej Duda 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r.      

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 

innych ustaw. Nowelizacja  ta wprowadza powiązane ze sobą, zmiany do ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, które mają na celu obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego oraz za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Nowelizacja wskazuje obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu 

do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 0,20 zł za jeden dzień 

zajmowania pasa drogowego (z dotychczasowego poziomu 6-10 zł), a stawki opłaty za 

umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 20 zł za 1 m2 

na rok (z dotychczasowego poziomu 100 zł). 

Ponieważ w Gminie Białobrzegi została przyjęta uchwała ustalająca wspomniane opłaty 

na poziomie wyższym niż wskazuje to nowelizacja, należy zatem podjąć nową uchwałę, która 

ustalali te opłaty na poziomie nie wyższym niż wskazane w znowelizowanym przepisie. 

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

 
 


