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UCHWAŁA NR ................... . 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
i udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg 

gminnych 

Na podstawie art. 39 ust. 7i oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) w związku z art. 18 

ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg oraz opłat z udostępnienie kanału technologicznego, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie 

związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych 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; 

5) udostępnienie kanału technologicznego, o którym mowa w art.4 pkt 15a 

ustawy o drogach publicznych. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 

pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) dla jezdni dróg: 

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł, 

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł, 

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł, 
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2) przy zajęciu chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek 
rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych - 4,00 zł; 

3) przy zajęciu elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt od 1 do 2 -
2,00 zł. 

2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, za 
zajęcie pasa, o którym mowa w ust. 1, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień 
zajęcia 1 m 2 pasa drogowego w wysokości 0,20 zł. 

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa §1 pkt 2 ustala się 
następujące roczne stawki opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego 
przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia: 

1) w pasie drogowym z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich - 50,00 
zł; ( 

2) na drogowych obiektach inżynierskich - 200,00 zł; 

3) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się 
stawkę w wysokości - 12,00 zł; 

4) przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje się 
stawkę w wysokości - 20,00 zł. 

§ 4. 1. Za zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się 
dzienne stawki za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 
poziomy obiektu budowlanego, w przypadku: 

1) obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł; 

2) obiektów handlowych lub usługowych - 3,00 zł; 

3) innych obiektów - 1,50 zł. 

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

1) za lm2 powierzchni r,eklamy - 3,00 zł; 

2) za każdy następny 1 m 2 powierzchni reklamy (nawet niepełny) - dodatkowo 
1,00 zł. 

§ 5. Za zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, o którym mowa w § 
1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za 1 m 2/dzień: 

1) wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 2,00 zł; 

2) tymczasowe stoiska handlowe, usługowe, okolicznościowe i promocyjne -
1,00 zł (1 m2); 

3) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej -
0,20 zł. 
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§ 6. Za udostępnienie kanału technologicznego, o którym mowa w § 1 pkt 5 
ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 mb: 

1) w przypadku rury osłonowej - 6,00 zł; 

2) w przypadku rury światłowodowej - 5,00 zł; 

3) w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur - 1,00 zł. 

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XXXVII/350/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 
dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8445). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. ' 

Kiło· Wydziału Gos · omunalnej 

Ra Czerechów . 
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Uzasadnien ie 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za 
zajęcie pasa drogow ego i udostępnienie kanału technologicznego w 
pasach drogow ych dróg gminnych 

Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) Rada Miasta, w drodze Uchwały ustala 
dla dróg gminnych wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa na cele nie związane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

- prowadzenia robót w pasie drogowym, 

- umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związa nych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

- udostępnienie kanału technologicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 15a 
ustawy o drogach publicznych; 

- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych ni ż 
wymienione powyżej. 

Na podstawie ww. przepisu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych została podjęta uchwała nr XXXVII/350/13 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego, która mimo znacznego wzrostu cen dotychczas nie była zmieniana 

Przedstawiony projekt uchwały określa nowe stawki opłat za zajęcie 1m2 

pasa drogowego. W związku z powyższym traci moc dotychczasowa uchwała nr 
XXXVII/350/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w 
sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Stawki opłat zost~ły ustalone zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 39 ust. 
7i oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 
2021 r. poz . 1376). 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały zgodnie z przedstawionym 
projektem jest zasadne. 
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