
Projekt 

z dnia .. ...... ........... . 
Zatwierdzony r; .. 

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

z dnia .................. .. 2022 r . 

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

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, poz. 1768, poz. 1783) w związku z art. 

18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz i e 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz . 559, poz. 583, poz. 1005, poz . 1079, poz. 1561) 

- 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, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych; 

3) umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych innych niż wymienione 

w pkt 2 oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na pręiwach wyłączności w celach innych niż 

wymienione w pkt 1-3. 

§ 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) przy zajęciu jezdni drogi do 20% jej szerokości - 5,00 zł; 

2) przy zajęciu jezdni drogi powyżej 20% do 50% jej szerokości - 7,00 zł; 

3) przy zajęciu jezdni drogi powyżej 50% jej szerokości, w tym do całkowitego 

zajęcia jezdni - 9,00 zł; 

4) przy zajęciu chodników, zjazdów - 4,00 zł; 

5) przy zajęciu zatok autobusowych, miejsc postojowych, dróg dla rowerów, 

dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów - 5,00 zł; 

6) przy zajęciu poboczy oraz części dróg niewymienionych w pkt od 1 do 5 -

3,00 zł. 
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2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, za 
zajęc i e pasa, o którym mowa w ust. 1, ustala s i ę 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 s i ę 

następujące roczne stawki opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego 
przez rzut poziomy liniowego urządzenia obcego: 

1) przy umieszczaniu urządzeń gazowych, cieplnych lub elektroenergetycznych, 
niezwiąza nych funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym - 50,00 zł; 

2) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 12,00 zł; 

3) przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł. 

§ 4. 1. Za zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala s ię 

dzienne stawki za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 
poziomy urządzenia obcego, w przypadku: 

1) obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł; 

2) obiektów handlowych lub usługowych - 4,00 zł; 

3) innych urządzeń obcych - 2,00 zł. 

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę 
opłaty w wysokości za 1m2 powierzchni reklamy - 4,00 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 za dzień, w odniesieniu 
do: 

1) wydzielonych miejsc parkingowych (koperty) - 3,00 zł; 

2) tymczasowych stoisk handlowych, usługowych, okolicznościowych 
i promocyjnych - 1,00 zł; 

3) obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł; 

4) innych celów niż wymienione w pkt do 1 do 3 - 2,00 zł. 

§ 6. Uchyla się uchwałę nr XXXIX.356.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego i udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg 
gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 12347). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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