
UCHWAtA Nr XVI.ll1.2020 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 stycznia 2020 roku 

w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplaty za zaj~cie pasa drogowego na cele 

niezwi'lzane z budow'l, przebudow'l, remontem, utrzymaniem i ochron'l drag 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.l ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t .j. Dz.U. z 2019 r. pOZ. 506 ze zm.) Rada Gminy 
Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 
Ustala siEl stawki oplat za zajElcie 1 m2 pasa drogowego drog, ktorych zarzqdcq jest Wojt Gminy 
Baboszewo, na cele niezwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronq 
drog, dotyczqce: 

1) prowadzenia robot w pasie drogowym; 
2) umieszczania w pasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych 

z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
3) umieszczania w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwiqzanych z potrzebami 

zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 
4) zajElcia pasa drogowego na prawach wylqcznosci w celach innych niz wymienione 

w pkt 1-3. 

§2 
1. Za zaj~cie 1 m2 powierzchni drogi gminnej, 0 ktorym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 z zastrzezeniem 

ust. 4 w odniesieniu do urzqdzen sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz ich przylqczy, 
ustala siEl nast~pujqce stawki oplaty za kazdy dzien zaj~cia: 
1) jezdni do 20 % szerokosci - 3,00 zl; 
2) jezdni powyzej 20 % do 50 % szerokosci - 4,00 zl; 
3) jezdni powyzej 50 % do 100 % szerokosci - 7,00 zl; 
4) pozostalych elementow pasa drogowego - 2,00 zt. 

2. Za zajElcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej, 0 ktorym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 z zastrzezeniem 
ust. 4 w odniesieniu do obiektow i urzqdzen infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala siEl 
nastElPujqce stawki oplaty za kazdy dzien zaj~cia : 

1) jezdni do 20 % szerokosci - 0,10 zl; 
2) jezdni powyzej 20 % do 50 % szerokosci - 0,15 zl; 
3) jezdni powyzej 50 % do 100 % szerokosci - 0,20 zl; 
4) pozostalych elementow pasa drogowego - 0,10 zl; 

3. Za zajElcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej, 0 ktorym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 z zastrzezeniem 
ust. 4 w odniesieniu do urzqdzen oraz sieci innych niz wymienione w ust. 1 i 2, ustala si~ 
nastElPujqce stawki oplaty za kazdy dzien zajElcia: 
1) jezdni do 20 % szerokosci - 5,00 zl; 
2) jezdni powyzej 20 % do 50 % szerokosci - 7,50 zl; 
3) jezdni powyzej 50 % do 100 % szerokosci -10,00 zl; 
4) pozostalych elementow pasa drogowego - 5,00 zt. 



4. Oplat~ za zaj~cie pasa drogowego w ceJu, 0 kt6rym mowa w §1 pkt. 1 i 4, ustaJa si~ jako 
iloczyn liczby metr6w kwadratowych zaj~tej powierzchni pasa drogowego, stawki oplaty 
za zaj~cie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym 
zaj~cie pasa drogowego przez okres kr6tszy nii 24 godziny jest traktowane jak zaj~cie pasa 
drogowego przez 1 dzien. 

§3 

1. Za zaJ~cla pasa drogowego, 0 ktorym mowa w § 1 pkt. 2 z zastrzeieniem ust. 4 
w odniesieniu do urzqdzeri sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz ich przylqczy, 
ustala si~ nast~pujqce roczne stawki oplaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
gminnej zaj~tej przez rzut poziomy umieszczonego urzqdzenia: 
1) w jezdni -15,00 zl; 
2) poza jezdniq - 8,00 zl. 

2. Za zaj~cia pasa drogowego, 0 kt6rym mowa w § 1 pkt. 2 z zastrzeieniem ust. 4 
w odniesieniu do obiekt6w i urzqdzeri infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala si~ 

nast~pujqce roczne stawki oplaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 
zaj~tej przez rzut poziomy umieszczonego urzqdzenia: 
1) w jezdni - 20,00 zl; 
2) poza jezdniq - 18,00 zl. 

3. Za zaj~cia pasa drogowego, 0 kt6rym mowa w § 1 pkt. 2 z zastrzeieniem ust. 4 
w odniesieniu do urzqdzen oraz sieci innych nii wymienione w ust. 1 i 2, ustala si~ 

nast~pujqce roczne stawki oplaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 
zaj~tej przez rzut poziomy umieszczonego urzqdzenia : 
1) w jezdni - 100,00 zl; 
2) poza jezdniq - 80,00 zl. 

4. Oplat~ za zaj~cie pasa drogowego w celu, 0 kt6rym mowa w § 1 pkt. 2, ustala si~ jako 
iloczyn liczby metrow kwadratowych powierzchni pasa drogowego zaj~tej przez rzut 
poziomy urzqdzenia i stawki oplaty za zaj~cie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za kaidy 
rok umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urzqdzenia 
w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie iniynierskim przez okres kr6tszy nii rok 
oplata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urzqdzenia w pasie 
drogowym Jub na drogowym obiekcie iniynierskim. 

§4 

1. Za zaJ~cla pasa drogowego w ceJu umieszczania w pasie drogowym obiekt6w 
budowlanych niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego ustala si~ stawk~ oplaty za kaidy dzieri zaj~cia 1 m2 powierzchni w wysokosci 
2 zl. 

2. Za zaj~cia pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklam ustala si~ 
stawk~ oplaty za kaidy dzien zaj~cia 1 m2 powierzchni w wysokosci 2,00 zl. 

3. DJa rekJam swietlnych i podswietlanych stawk~ oplaty okreslonej w ust. 2 podwyisza si~ 
0100 %. 

4. Oplat~ za zaj~cie pasa drogowego w celu, 0 kt6rym mowa w § 1 pkt. 3, ustaJa si~ jako 
iloczyn liczby metr6w kwadratowych powierzchni pasa drogowego zaj~tej przez rzut 
poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa 
drogowego i stawki oplaty za zaj~cie 1 m2 pasa drogowego. 



§5 

Traci moc Uchwala Nr XXII/193/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz. 
WOj. Mazow.2013.12121) w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajE:cie pasa 
drogowego. 

§6 
Wykonanie uchwaly powierza siE: W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§7 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEldowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAlY Nr XVl.lll.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 stycznia 2020 roku 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. , poz. 2068 ze zm.) Organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego, w drodze 
uchwaly, ustala dla drog, kt6rych zarzqdcq jest jednostka samorzqdu terytorialnego, wysokosc 
stawek oplaty za zaj~cie 1 m2 pasa drogowego. 
Stawki oplaty: 

- za zaj~cie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t w pasie drogowym i zaj~cia pasa 
drogowego na prawach wylqcznosci w celach innych nii wymienione wart. 40 ust. 2 
pkt 1 - 3 ustawy 0 drogach publicznych, ustala si~ jako iloczyn liczby metr6w 
kwadratowych zaj~tej powierzchni pasa drogowego, stawki oplaty za zaj~cie 1 m2 pasa 
drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zaj~cie pasa 
drogowego przez okres kr6tszy nii 24 godziny jest traktowane jak zaj~cie pasa 
drogowego przez 1 dzien; 

- za zaj~cie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiekt6w 
budowlanych niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam, ustala si~ jako iloczyn liczby metrow kwadratowych 
powierzchni pasa drogowego zaj~tej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo 
powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki oplaty za zaj~cie 
1 m2 pasa drogowego. 

nie mogq przekroczyc 10 zl za jeden dzien zajmowania pasa drogowego, z zastrzeieniem, ze 
dla obiektow i urzqdzen infrastruktury telekomunikacyjnej stawki oplaty nie mogq przekroczyc 
0,20 zl za jeden dzien zajmowania pasa drogowego. 

Natomiast stawka oplaty za zaj~c ie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie 
drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, usta la si~ jako iloczyn liczby metr6w 
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zaj~tej przez rzut poziomy urz'ldzenia i stawki 
oplaty za zaj~cie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za kaidy rok umieszczenia urzqdzenia 
w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urzqdzenia w pasie drogowym lub na 
drogowym obiekcie iniynierskim przez okres krotszy nii rok oplata obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym lub na drogowym 
obiekcie iniynierskim nie moie przekroczyc 200 zl, z tym ie w odniesieniu do obiekt6w 
i urzqdzen infrastruktury telekomunikacyjnej stawka oplaty nie moie przekroczyc 20 zl. 

Powyisze ograniczenia oplaty za zaj~cie pasa drogowego w celu prowadzenia robot 
w pasie drogowym oraz oplaty za zaj~cie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie 
drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w odniesieniu do obiekt6w i urzqdzen 
infrastruktury telekomunikacyjnej wynikajq z przepisow wprowadzonych ustawq z dnia 30 
sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy 0 wsp ieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niekt6rych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1815). W zwiqzku z powyiszym konieczne jest 



podj~cie nowej uchwaly, uwzgl~dniajqcej maksymalne stawki w odniesieniu do obiektow 
i urzqdzer\ infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Wobec powyiszego podj~cie niniejszej uchwaly jest zasadne. 




