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UCHWAŁA NR 279/2020
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarządcą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami), oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych
przezBurmistrza Grodziska Mazowieckiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania 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) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1)-3).
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg w celach , o których mowa w § 1 pkt. 1)
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% szerokości - 6,00 zł.
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do 100% szerokości - 10,00 zł.
2. Za zajęcie poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych
i ciągów pieszych oraz pasów dzielących, w celu o którym mowa w § 1 pkt. 1) , ustala się stawkę opłaty za
każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości - 4,00 zł.
3. Za zajęcie elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1. i 2. zajętych w celu o którym mowa
w § 1 pkt 1), ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 3,00 zł.
4. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 - 3 i związanego
z umieszczeniem w nim urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się opłatę w wysokości
0,20 zł za jeden dzień.
5. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
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§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o którym mowa w § 1 pkt. 2) ustala się
następująceroczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni zajętego pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
1) dla infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł (w pasie drogowym oraz obiekcie inżynierskim),
2) dla przyłączy wodociągowych i sanitarnych - 0,50 zł,
3) dla pozostałych dla pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich przyłączy poza obszarem
zabudowanym - 8,00 zł.
4) dla pozostałych dla pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich przyłączy w obszarze
zabudowanym - 16,00 zł.
5) na drogowym obiekcie inżynierskim innej infrastruktury niż telekomunikacyjna – 200,00 zł
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Do ustalania opłaty przyjmuje się 365 dni w roku.
§ 4. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3) ustala
sięnastępujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,70 zł.
b) w terenie zabudowanym - 0,80 zł.
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł.
3) pasa drogowego zajętego przez reklamy:
a) wolnostojącą (np. informującą o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym) - 4,00 zł.
b) umocowaną do obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającą wyłącznie
informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, o powierzchni
nie większej niż 1 m2 - 2,00 zł:
c) dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w pkt. a) i pkt. b) podwyższa się
o 100%.
§ 5. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o których mowa w § 1 pkt 4) ustala się stawki opłat za każdy dzień
zajęcia określone w załączniku nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 281/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia
2015 roku w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Burmistrza
Gminy Grodzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 549) oraz uchwała Nr 151/2019
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr
281/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Grodziska
Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 8878).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska
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Załącznik do uchwały Nr 279/2020
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności
w celach określonych w § 1 pkt 4 uchwały:

Lp.

Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Jezdnia oraz
zatoki
postojowe i
autobusowe

Inne elementy pasa drogowego

Pobocza, chodniki,
place, ścieżki
rowerowe, ciągi piesze i
pieszo-jezdne, pasy
dzielące

Pozostałe
elementy
pasa
drogowego

1.

Ogródki gastronomiczne

10,00 zł

0,03 zł

0,03 zł

2.

Stoiska handlowe, wystawowe i
ekspozycyjne:
- całoroczne lub sezonowe
- okazjonalne (wystawiane sporadycznie)

10,00 zł
10,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

0,80 zł
1,50 zł

10,00 zł

8,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

0,03 zł

0,03 zł

3.

Składowanie materiałów, ustawianie
kontenerów na odpadki budowlane i inne
zajęcia pasa drogowego związane z
remontem lub budową
- ustawianie rusztowań związanych z
remontem i budową

4.

Koncerty, festyny i inne imprezy o
charakterze komercyjnym

2,00 zł

1,50 zł

1,00 zł

5.

Pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów lub odzieży

10,00 zł

0,10 zł

0,10 zł

6.

Inne nie wymienione w pkt. 1-5,

10,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

-

-

0,10 zł

w tym: zagospodarowanie pasa drogowego
drobną zielenią lub z przeznaczeniem na
przydomowy ogródek

