
UCHWAŁA NR LVIII/292/2022 

RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 26 lipca 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego  

dróg gminnych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 40 ust. 

8, ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1367 z późn. zm.) Rada Gminy Tczów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Wójt Gminy Tczów, 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 niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania 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. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, 

ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 4,00 zł; 

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości włącznie – 6,00 zł; 

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jej szerokości – 10,00 zł; 

4) pozostałych elementów pasa drogowego – 4,00 zł. 

 

§ 3. Za zajęcie, przez rzut poziomy urządzenia 1 m2, powierzchni pasa drogowego w celu, 

o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące stawki opłaty rocznej: 

1) na drogowym obiekcie inżynierskim – 100,00 zł; 

2) na pozostałych elementach pasa drogowego – 20,00 zł. 

 

§ 4. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się 

następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu przez obiekt budowlany – 0,40 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 

zajętego przez rzut poziomy obiektu budowalnego; 

2) przy zajęciu przez reklamę – 2,00 zł za 1 m2 powierzchni reklamy. 

 



§ 5.1. Stawki opłat, o których mowa w § 2 i § 4, w odniesieniu do obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej, bez względu na zajętą część pasa drogowego, ustala się  

w wysokości 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. 

2. Stawkę opłaty rocznej, o której mowa w § 3 w odniesieniu do obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej, bez względu na ich lokalizację, ustala się w wysokości 20 zł. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 

 

§ 7. Traci moc uchwała nr VII/36/2007 Rady Gminy w Tczowie z dnia 11 kwietnia 2007 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Katarzyna Gleguła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

ustawach. W myśl z kolei art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1367 z późn. zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia 

zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane 

w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Za zajęcie pasa 

drogowego pobiera się opłatę. 

 Niniejsza uchwała jest wypełnieniem delegacji ustawowej zawartej w art. 40 ust. 8 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w myśl którego organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest 

jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.  

Przedstawiona w uchwale wysokość stawek uwzględnia koszty utrzymania dróg gminnych  

i stawki maksymalne za zajęcie pasa drogowego określone w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, w tym te dotyczące obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.  

 

  


