
UCHWAŁA NR XVII/245/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Mysłowice, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 19 ust. 5, art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Określić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, przebiegających w granicach 

administracyjnych miasta Mysłowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Mysłowice w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg,

2) umieszczenia 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 i reklam.

§ 2. 1. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi publicznej, w celu prowadzenia 

robót w pasie drogowym, ustala się następującą stawkę:

1) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa                      

w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 

Z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.):

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 0,20 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 0,20 zł

2) w odniesieniu do robót innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1:

2.1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 3,00 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 2,00 zł

2.2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości:
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a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 6,00 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 3,00 zł

2.3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 9,00 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 5,00 zł

2.4) przy zajęciu chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego, parkingów, zatok postojowych, zatok 

przystankowych:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 3,00 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 1,50 zł

2.5) przy zajęciu pobocza, rowu przydrożnego, zieleńca, inne:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 2,00 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 1,00 zł

3) dla robót nie naruszających nawierzchni pasa drogowego (np. ustawienie rusztowania, zwyżki) ustalić stawki 

wymienione w §2 pkt 1-2 zmniejszone o połowę.

§ 3. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności, ustala się następującą 

stawkę: 

1) pod stanowiska kontenerowe:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 0,50 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 0,50 zł

2) pod tymczasowe stoiska handlowo-usługowe (np. punkty sprzedaży kwiatów lub artykułów spożywczych):

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 3,00 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 2,00 zł

3) pod ogródki sezonowe przed istniejącymi placówkami gastronomicznymi:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 0,50 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 0,50 zł
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§ 4. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonych

w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następującą stawkę: 

1) pod obiekty handlowe i usługowe:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 0,50 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 0,40 zł

2) pod pozostałe obiekty budowlane, schody, balkony, windy, pochylnie, inne:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 2,00 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 1,00 zł

3) pod reklamy:

a) dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 4,00 zł

b) dla drogi powiatowej i gminnej – 2,00 zł

§ 5. Za każdy rok zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonych

w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, ustala się następującą stawkę: 

1) poza drogowymi obiektami inżynierskimi:

a) dla infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej – 10,00 zł

b) dla infrastruktury gazowej i ciepłowniczej – 30,00 zł

c) dla infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł

d) dla infrastruktury energetycznej – 100,00 zł

2) na drogowych obiektach inżynierskich:

a) dla infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej – 50,00 zł

b) dla infrastruktury gazowej i ciepłowniczej – 100,00 zł

c) dla infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł

d) dla infrastruktury energetycznej – 200,00 zł

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/347/04 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mysłowice.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

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

Śląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj
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