
 

UCHWAŁA NR XV/106/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

                 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych  

w granicach administracyjnych Gminy Gozdowo 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 

marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), 

Rada Gminy w Gozdowie uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 

jest Wójt Gminy Gozdowo, 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 niezwiązanej  

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 prawach wyłączności w celach innych niż wymienione  

w pkt 1-3. 

§ 2 

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień 

zajęcia: 

1) chodników, poboczy, pasów zieleni, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych  

i pieszo - jezdnych, zatok - 1,00 zł, 

2) jezdni do 20% szerokości  -  2,00 zł, 

3) jezdni od 20% do 80% szerokości - 3,00 zł, 

4) jezdni od 80% do 100% szerokości - 4,00 zł. 

2. W odniesieniu do urządzeń telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) ustala się stawkę 

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4, 

za każdy dzień zajęcie, bez względu na zajętą część pasa drogowego, w wysokości 0,10 zł.  

3. Za zajęcie pasa drogowego o zróżnicowanych stawkach opłaty - opłatę łączną stanowi 

suma powierzchni w poszczególnych grupach cenowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4. 

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie 

pasa drogowego przez 1 dzień. 



 

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4, ustala się 

jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty 

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowanego pasa drogowego.  

§ 3 

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem  

ust. 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 5,00 zł. 

2. W odniesieniu do urządzeń telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) ustala się roczną 

stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 

umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, w wysokości 10,00 zł.   

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w pkt 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy 

(365 dni) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa w ust 1 i 2, ustala się jako iloczyn liczby 

metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia  

i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2 obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni za umieszczenie urządzenia w pasie. 

6. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2 o powierzchni 

mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajecie 1 m2 pasa drogowego. 

§ 4 

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem  

ust. 2, ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez 

rzut poziomy obiektu budowlanego w wysokości 1,00 zł. 

2. W odniesieniu do obiektów telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) ustala się dzienną 

stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 

umieszczanego obiektu telekomunikacyjnego, w wysokości 0,10 zł.   

3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa w ust. 1 i 2  ustala się jako iloczyn liczby 

metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 

budowlanego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie  

1 m2 pasa drogowego. 

4. Za zajecie pasa drogowego, w celu o którym mowa w§ 1 ust. 1 pkt 3, o powierzchni 

mniejszej niż 1 m2 zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego stosuje się stawki jak za 

zajęcie 1 m2 pasa drogowego.  

5. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogi gminnej reklamy pobiera się opłatę  

w wysokości - 1,00 zł za 1 m2 powierzchni reklamy. 

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy ustala się 

jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa 

drogowego i stawki opłaty za umieszczanie reklamy. 

 



 

§ 5 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

§ 6 

1. Traci moc Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

§ 7 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

          Przewodniczący Rady Gminy 

   

     /-/ Dariusz Śmigielski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

położonych w granicach administracyjnych Gminy Gozdowo 

 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) Rada Gminy Gozdowo jest upoważniona do ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Gozdowo. 

 

Zmiana stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych podyktowana jest dostosowaniem 

zapisów uchwały do obwiązujących przepisów prawa oraz stworzeniem odpowiednich 

warunków do realizacji inwestycji związanych z gazyfikacją i elektryfikacją terenu gminy 

Gozdowo.  

 

Ustawa z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1815), wprowadza 

od dnia 25.10.2019r. nowe górne granice stawek za zajęcie pasa drogowego oraz wprowadza 

odrębne stawki opłat w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

umieszczanych w pasie dróg gminnych. Na dostosowanie uchwał w tym zakresie organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają czas do dnia 25 stycznia 2020r. 

 

Obecne stawki z zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znaczącą 

ograniczają rozwój inwestycji związanych z gazyfikacją i elektryfikacją terenu gminy 

Gozdowo.  Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem gospodarstw 

domowych do sieci gazowej oraz fakt, iż skala rozbudowy sieci na terenie gminy zależy  

w dużej mierze od wysokości ponoszonych opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym zmniejszenie tych opłat jest jak najbardziej zasadne. Zmiana stawek przyniesie 

wymierny efekt ekologiczny jak i umożliwi mieszkańcom gminy Gozdowo z nowych bardziej 

ekonomicznych i ekologicznych źródeł ogrzewania. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne. 

 

         

         Przewodniczący Rady Gminy 

   

     /-/ Dariusz Śmigielski  

  


