
UCHWAŁA NR XXX/235/2012 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 6 września 2012 r. 

 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.
1
) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 

1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.
2
), Rada Miasta 

Sulejówek uchwala co następuje : 

 

§ 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie  

Miasta Sulejówek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem                    

i ochroną dróg gminnych, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczania w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczania w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych niezwiązanych             

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach innych niż 

wymienione w pkt. 1-3. 

 

§ 2. Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m
2 

powierzchni pasa drogowego drogi 

gminnej w celach, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4, wynosi 6,00 zł.  

 

§ 3. Stawki opłaty za każdy rok zajęcia 1 m
2
 pasa drogowego drogi gminnej w celu,              

o którym mowa w § 1 pkt. 2 wynoszą: 

1) 15,00 zł dla sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, 

2) 30,00 zł dla pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 189, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 

146 i Nr 40, poz. 230 oraz  z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,  Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 

217 poz.1281, , z 2012 r. poz. 567. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 

poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505,  z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 

poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz. 

13, Nr 159 poz.945, Nr 222 poz. 1321, z 2012 r. Nr 472. 



 § 4. Stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w celach,                

o których mowa w § 1 pkt. 3, wynoszą dla :     

1) obiektu budowlanego  - 0,50 zł za każdy 1 m
2 

powierzchni pasa drogowego zajętej przez 

rzut poziomy obiektu budowlanego, 

2) reklam – 2,00 zł za każdy 1 m
2
  powierzchni reklamy. 

 

 §  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

 § 6. Traci moc uchwała Nr 143/XXIV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 maja 

2008 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczanych do 

kategorii dróg gminnych oraz dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych 

(wewnętrznych) położonych na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej                      

w granicach Miasta Sulejówek zmieniona uchwałą Nr XI/71/2011 Rady Miasta Sulejówek              

z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz dróg nie 

zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych (wewnętrznych) położonych na działkach 

stanowiących własność Gminy Miejskiej w granicach Miasta Sulejówek. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 

 

Adam Lesiński 

  



UZASADNIENIE  

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SULEÓWEK 

 

 

 Delegację do podjęcia przez Radę Miasta Sulejówek uchwały w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wypełnia art. 40 ust. 8 ustawy                                   

z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. 

 Podjęcie nowej uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem                     

i ochroną dróg, wynika z potrzeby uproszczenia naliczania przez Urząd Miasta opłat za 

zajęcie pasa drogowego. W chwili obecnej żeby ustalić wysokość opłaty konieczne jest 

wyliczenie jaki procent szerokości elementów pasa drogowego stanowi pas zajmowany przez 

roboty budowlane. Ponieważ zajęcie pasa drogowego w zdecydowanej większości dotyczy 

robót liniowych, przy zmiennej szerokości większości dróg gminnych, wyliczenie tego 

procentu jest trudne i długotrwałe oraz często jest powodem zastrzeżeń wykonawców robót. 

Ponadto w związku ze zmianą zasad wyliczania opłat za zajęcie pasa drogowego 

proponujemy wprowadzenie nowych stawek opłat. 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


