
projekt 

UCHWAŁA NR ……./………/22 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ……………………. 2022 r. 

 

 

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

na terenie miasta Sochaczew. 

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.1), oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z  2021 r., poz. 1376 z późn. zm.2) Rada Miejska                                    

w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę Miasto Sochaczew za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew 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,  

z wyłączeniem tablic mających na celu promocję miasta Sochaczew i gmin 

ościennych tzw. „Witaczy”, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 

w pkt 1-3. 

 

 

§ 2. 1.Za zajęcie 1,0 m2 powierzchni rodzaju elementu pasa drogowego dróg gminnych  

na terenie miasta Sochaczew, na cele o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące 

stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) poboczy  - 4,00 zł 

2) chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych -

 6,00 zł 

3) jezdni o szerokości do 20 % - 6,00 zł 

4) jezdni o szerokości od 20 % do 50 % - 8,00 zł 

5) jezdni o szerokości powyżej 50 % do całkowitego jej zajęcia  - 10,00 zł  

6) zatoki autobusowe i zatoki postojowe        - 10,00 zł  

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za 

każdy dzień zajęcia 1,0 m2 pasa drogowego w wysokości  - 4,00 zł  

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1005, poz. 1595,              

w Dz. U. z 2022 r., poz. 32. 



§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew na cele                

o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1,0 m2 powierzchni 

rzutu poziomego urządzenia: 

1) w pasie drogowym - 50,00 zł 

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok 

kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie 

inżynierskim. 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym 

obiekcie inżynierskim. 

 

 

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cel o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się 

następujące stawki opłat za 1,0 m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu - 1,00 zł 

2) rzutu poziomego izolacji budynku  - 0,05 zł 

3) reklamy  - 4,00 zł 

 

 

§ 5. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się 

stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy 

dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego - 0,20 zł, 

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę 

opłaty za 1,0 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł. 

 

 

 § 6. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

 

 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/231/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia                       

1 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie miasta Sochaczewa wraz późniejszymi zmianami3. 

 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Zmiany Uchwały zostały uprzednio przyjęte: w Uchwale Nr XXXII/254/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie                 

z dnia 31 sierpnia 2004 r., w Uchwale Nr LVII/530/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 kwietnia              

2006 r., w Uchwale Nr XXXVI/396/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013 r oraz                   

w Uchwale Nr XIII/131/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. 

 



Uzasadnienie: 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada 

Miejska w Sochaczewie jest organem właściwym do ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcia pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew, których zarządcą 

jest Burmistrz Miasta Sochaczew. Wysokość stawek za zajęcie 1,0 m2 pasa drogowego nie 

mogą przekroczyć 10,00 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Stawka rocznej 

opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych                        

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie może przekroczyć 

200,00 zł W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej górna 

granica stawki opłaty nie może przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa 

drogowego, a stawki rocznej opłaty nie może przekroczyć 20,00 zł 

Zgodnie z art. 40 ust. 9 w/w ustawy ustalanie stawek następuje przy uwzględnieniu 

następujących kryteriów: 

1) kategoria drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; 

2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; 

3) procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego; 

5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 

Obecne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta 

Sochaczew funkcjonują blisko 18 lat z wyjątkiem trzech zmian jakie zostały wprowadzone 

odpowiednio:  

 w 2006 roku w zakresie podwyższenie stawki opłaty za 1,0 m2 powierzchni pasa 

drogowego zajętego przez rzut poziomu obiektu; 

 w 2013 roku w zakresie wprowadzenia stawki opłaty za rzut poziomy izolacji 

budynku; 

 w 2019 roku w zakresie wprowadzenia odrębnych stawek opłat w odniesieniu do 

obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie zapisów art. 2 

pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1815). 

Po upływie niemal dwóch dekad potrzeby mieszkańców miasta Sochaczew w zakresie 

zarządzania drogami gminnymi rosną wraz z jego rozwojem urbanistycznym. Pod tym 

pojęciem wiążą się m.in. przebudowy układów komunikacyjnych, remonty nawierzchni 

jezdni i chodników, rozszerzenie sieci dróg rowerowych, naprawy przełomów, utrzymywanie 



podwyższonych standardów odśnieżania i zwalczania śliskości, poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, przeciwdziałania niszczeniu 

dróg, opracowywanie dokumentacji projektowych i wiele innych zadań realizowanych przez 

zarządcę drogi. Należy zwrócić uwagę, że koszty realizacji tych zadań (ceny materiałów, ceny 

paliw i  energii, koszty wynagrodzenia) po tak długim okresie są nieporównywalnie wyższe. 

Przyczyn należy dopatrywać również w postępującej inflacji, która kształtuje obecny trend 

wzrostowy ponoszonych kosztów zarządzania drogami. Jednym z instrumentów finansowych 

na ten cel jakim dysponuje samorząd Gminy Miasto Sochaczew są dochody z tytułu opłat za 

zajęcie pasa drogowego. Wymienione przesłanki przekonują o zasadności dokonania zmiany 

obowiązujących wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 

miasta Sochaczew wiążące się w części z ich podwyżką.  

Przedstawiona w Uchwale wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie miasta Sochaczew dostosowana jest do aktualnych potrzeb w zakresie 

wydatkowania na zarządzanie drogami gminnymi. Zachowano w nich wymiar nie 

przekraczający limity kwotowe określone w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                

o drogach publicznych, a także uwzględniono kryteria określone w art. 40 ust. 9 tej ustawy.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


