
UCHWAŁA NR XXVI/303/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dotyczące:  

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 prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt1-3. 

§ 2.  

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa  
§ 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego:  

1) przy zajęciu jezdni do 50% jej szerokości - 5,00 zł;  

2) przy całkowitym zajęciu jezdni - 10,00 zł; 

3) dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł. 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych 
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, 

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy 
dzień zajęcia 1 m2  pasa drogowego w wysokości - 4,00 zł.  

§ 3.  

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia: 

1) infrastruktury telekomunikacyjnej - 18,00zł; 

2) infrastruktury wodociągowej, sanitarnej oraz ciepłowniczej - 50,00zł; 

3) pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej nie wymienionych w pkt1 i 2 - 100,00zł. 

2. Za umieszczenie na słupie oświetleniowym stanowiącym własność Gminy Sandomierz 
urządzenia niezwiązanego z przedmiotowa infrastrukturą ustala się roczną stawkę opłaty od jednego 
słupa w wysokości 24,00zł 
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§ 4.  

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

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego o powierzchni 
do 5m2- 5,00 zł;  

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego o powierzchni 
większej niż 5m2- 2,00 zł za każdy następny m2; 

3) pasa drogowego zajętego pod ogródki przed punktami gastronomicznymi - 1,00zł; 

4) pasa drogowego zajętego przez artystów ulicznych – 4,00zł; 

5) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 5,00 zł;  

6) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł;  

7) pasa drogowego zajętego przez obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20zł.  

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 
za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.  

§ 5.  

Traci moc uchwała nr XV/179/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Św.                 

z 2019r. poz.4989), uchwała nr XVI/188/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 grudnia 2019r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

(Dz.Urz.Woj.Św. z 2019r. poz.5277) oraz uchwała nr XIX/241/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

18 marca 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

(Dz.Urz.Woj.Św. z 2020r. poz.1318). 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
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§ 7.  

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

Województwa Świętokrzyskiego.    

 

  
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta 
Sandomierza 

 
 

Jerzy Żyła 
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Uzasadnienie

Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych leży
w kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z treści
art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. W drodze uchwały, ustala on
dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłaty za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Dotychczas obowiązująca uchwała Nr XIX/241/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca
2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat została poddana analizie nadzorczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności nadzorcze ujawniły wadę przedmiotowej uchwały,
a dotyczy to treści § 3 ust.1 pkt 3 i 6, z których wynika, iż „za niepełny rok kalendarzowy
wysokość rocznej stawki obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wyliczając miesiące
niepełne). Zgodnie z art.40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 470) za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby
dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim, w tym
słupie oświetleniowym.

W związku z tym, że ww. zapisy przyjęte są w akcie prawa wyższego rzędu (ustawa), zbędne
jest powtarzanie ich w aktach prawa miejscowego. Stąd też zostały usunięte z treści niniejszej
uchwały.
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