
UCHWAŁA NR XIX/241/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 18 marca 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 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 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; 

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. 

4. Zajęcie pasa drogowego przez 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 pkt2 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. Roczna stawka opłaty w wysokości określonej w ust. 1 obejmuje pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
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3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłaty obliczana jest    proporcjonalnie 
do liczby miesięcy(wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na 
drogowym obiekcie inżynierskim. 

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

5. Roczna stawka opłaty w wysokości określonej w ust. 4 obejmuje pełny rok kalendarzowy  
umieszczenia urządzenia na słupie oświetleniowym.     

6. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłaty obliczana jest proporcjonalnie 
do liczby miesięcy(wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia na słupie oświetleniowym. 

§ 4.  

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt3 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. 

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

3. Reklamy o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowana jest jak reklama o powierzchni 1m2. 

§ 5.  

Traci moc uchwała nr XIII/164/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019r. 

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

z 2019 r. poz.4235). 

§ 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. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XIX/241/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.
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 1985 r. o drogach publicznych.
Zaproponowane brzmienie § 3 ust. 4-6 uchwały obejmuje nowy rodzaj opłaty dotyczący umieszczenia
urządzenia nie związanego z infrastrukturą na słupie oświetleniowym. Proponowana opłata pozwoli
na partycypowanie w kosztach związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem wykorzystanego
słupa oświetleniowego do innych celów.
Mając na uwadze, że wykorzystywanie słupów oświetleniowych w innych celach wiąże się
z jego większą eksploatacją zasadne jest ustalenie nowej stawki opłaty, która przeznaczona będzie na
bieżące utrzymanie przedmiotowego słupa.
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