
UCHWAŁA Nr XXXIV/ 251 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 23 maja 2013 roku 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 260) Rada Gminy Cegłów uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 

Uchwała ustala wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie 
Gminy Cegłów, 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. 

1. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym 
mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia dzienną stawkę 
opłaty pobiera się w pełnej wysokości. 

3. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala 
się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego. 

 
§ 3. 

1. Wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez 
rzut poziomy urządzenia, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala 
się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego. 

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie 
inżynierskim. 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłaty, obliczana jest proporcjonalnie 
do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie 
inżynierskim, zaś rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny. 

 

                                         
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 
327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, 
poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r., poz.153. 



§ 4. 
1. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez 

rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 
3, określa załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia dzienną stawkę 
opłaty pobiera się w pełnej wysokości. 

3. Za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa drogowego, stawkę należnej opłaty ustala 
się jak za zajęcie pasa drogowego drogi danej kategorii. 

 
§ 5. 

1. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadku o 
którym mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 4 do uchwały. 

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia dzienną stawkę 
opłaty pobiera się w pełnej wysokości. 

3. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala 
się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego. 

 
§ 6. 

Zwalnia się z opłat za zajęcie pasa drogowego przez wydzielone miejsca parkingowe (koperty) na 
potrzeby pojazdów stanowiących własność (współwłasność) Gminy lub gminnych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

 
§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 8. 
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 9. 

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

§ 10. 
Traci moc uchwała Nr XLI/208/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 października 2010r. w sprawie 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.  
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁ ĄCZNIKI  
 
ZAŁ ĄCZNIK Nr 1  

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej pod roboty 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

 
Kategoria 

drogi 
 

jezdnia pozostałe elementy pasa drogowego 

zajęcie do 20% 
szerokości 

 

zajęcie powyżej 
20% do 50% 
szerokości 

 

zajęcie powyżej 
50% szerokości do 
całkowitego zajęcia 

jezdni 
 

pasy dzielące, torowiska, 
pobocza, chodniki, place, zatoki 
autobusowe i postojowe, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze i pieszo-

jezdne 

inne elementy 
pasa 

drogowego 
 

Gminna 
 

5,00zł 8,00zł 10,00zł 8,00zł 4,00zł 

Lokalna, 
dojazdowa 

4,00zł 6,00zł 8,00zł 6,00zł 3,00zł 

 

 

ZAŁ ĄCZNIK Nr 2  

Wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
Kategoria 

drogi 
 

linie elektroenergetyczne, 
przewody kanalizacyjne nie służące 

do odwodnienia drogi, gazowe, 
ciepłownicze i wodociągowe, 

urządzenia wodnych melioracji – 
realizowane jako inwestycje celu 

publicznego 

przyłącza: 
elektroenergetyczne, 

kanalizacyjne, 
gazowe, ciepłownicze, 

wodociągowe, 
telekomunikacyjne 

pozostałe urządzenia 
infrastruktury technicznej nie 
wymienione w kolumnach 1 i 2 

 

1 2 3 
 

w jezdni 
 

w 
pozostałych 
elementach 

pasa 
drogowego 

w drogowym 
obiekcie 

inżynierskim 
 

w jezdni 
 

w pozostałych 
elementach 

pasa 
drogowego *) 

 

w jezdni 
 

w 
pozostałych 
elementach 

pasa 
drogowego 

w drogowym 
obiekcie 

inżynierskim 
 

Gminna 
 

200,00zł 190,00zł 200,00zł 200,00zł 190,00zł 100,00zł 75,00zł 200,00zł 

Lokalna, 
dojazdowa 

190,00zł 180,00zł 150,00zł 190,00zł 180,00zł 80,00zł 50,00zł 150,00zł 

 
*) z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich 

 

 

 

 



ZAŁ ĄCZNIK Nr 3  

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu 
budowlanego albo powierzchni reklamy 

 

Poz. Obiekty 
 Kategoria drogi 

Gminne 
Lokalna 

dojazdowa 
1 
 

 kabiny telefoniczne, wszelkiego rodzaju automaty (biletowe, do 
sprzedaży napojów, do robienia zdjęć itp.), witryny, gabloty - o 
powierzchni nie przekraczającej 2m2 

1,20zł 1,20zł 

2 
 

 kioski i pawilony: handlowe, usługowe, wystawowe oraz ekspozycyjne, 
a także wiaty, altany, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne 

0,40zł 0,40zł 

3  barakowozy, obiekty kontenerowe 1,00zł 1,00zł 
4  urządzenia rozrywkowe 1,50zł 1,50zł 
5  rusztowania budowlane 0,10zł 0,10zł 
6  maszty antenowe 1,80zł 1,80zł 
7  inne obiekty budowlane nie wymienione w poz.1-61) 2,00zł 2,00zł 

Poz. Reklamy 
 Kategoria drogi 

Gminne 
Lokalna 

dojazdowa 
8  za 1 m2 powierzchni reklamy - z zastrzeżeniem poz.9 - 15 1,00zł 1,00zł 
9  reklamy na szyldach2) o powierzchni nie przekraczającej 1m2 0,80zł 0,80zł 
10  reklamy na markizach3) i parasolach 0,90zł 0,90zł 
11  reklamy na witrynach i gablotach 0,90zł 0,90zł 
12  okrągłe słupy reklamowe oraz przenośne tablice reklamowe 

umieszczane w ciągach pieszych i pieszo-jezdnych4) 
0,60zł 0,60zł 

13  reklamy zawierające informacje o mieście, powiecie lub 
województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz 
itp.  

0,20zł 0,20zł 

14  reklamy o treści propagującej bezpieczeństwo na drodze5)  0,10zł 0,10zł 
15 
 

 zabytkowe słupy reklamowe umieszczane w ciągach pieszych i pieszo-
jezdnych wykorzystywane przez instytucje kultury wyłącznie do 
propagowania ich działalności  

0,01zł 0,01zł 

 
1) niewielkie obiekty, w szczególności: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, ławki, 

zegary słoneczne i inne obiekty architektury ogrodowej, a także piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 
2) szyldy będące graficznym oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zawierające 

nazwę (firmę) lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej, umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, 

3) markizy zharmonizowane z całością fasady i zawierające wyłącznie napisy informujące o lokalu lub własny 
znak firmowy (w przypadku innych treści reklamowych - stosuje się stawki podstawowe wg poz. 8), 

4) z zastrzeżeniem poz. 13 - 15, 
5) reklama nie może zawierać: nazw, graficznych oznaczeń oraz innych treści, które dotyczą podmiotu, 

produktu, albo marki. 
 

 

 

 



 

ZAŁ ĄCZNIK Nr 4  

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

 

Poz. Cel zajęcia 

Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego dróg gminnych, 
lokalnych , dojazdowych 

jezdnia pozostałe elementy pasa 
drogowego 

   
zajęcie 
do 20% 

szerokości 
 

zajęcie pow. 
20% 

do 50% 
szerokości 

 

zajęcie pow. 
50% szerokości 
do całkowitego 
zajęcia jezdni 

 

pobocza, chodniki, 
place, trawniki, zatoki 

autobusowe i 
postojowe, ścieżki 
rowerowe, ciągi 

piesze i pieszo-jezdne 

inne 
elementy 

pasa 
drogowego 

 

1 
 

zaplecze budowy (z 
wyłączeniem obiektów 
kontenerowych i barakowozów)  

1,50zł 4,00zł 8,00zł 1,50zł 1,00zł 

2 składowanie materiałów 2,50zł 5,00zł 8,00zł 2,00zł 1,00zł 
3 
 

filmy, akcje promocyjne, 
imprezy, festyny 

1,00zł 1,20zł 2,00zł 1,00zł 0,50zł 

4 
 

stoiska (stragany): handlowe, 
wystawowe i ekspozycyjne 

2,00zł 2,20zł 2,40zł *) 1,40zł 1,00zł 

5 
 

ekspozycja i sprzedaż prac 
plastycznych 

0,30zł 0,35zł 0,40zł *) 0,30zł 0,30zł 

6 targowiska 0,90zł ----- ----- 0,70zł 0,50zł 
8 ogródki gastronomiczne i piwne 2,50zł 3,00zł 3,50zł *) 1,50zł 1,50zł 
9 Inne cele 1,50zł 3,00zł 8,00zł *)  2,00zł 1,00zł 

 
*) dotyczy wyłącznie odcinków jezdni zamkniętych dla ruchu wszelkich pojazdów 
 
 


