
PROJEKT 
UCHWAŁA NR………………………… 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
z dnia …………………………. 

  
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój 
  
     Na podstawie art. 40 ust. 8, 9 ustawy w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1376 z późn. zm.), art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala, co następuje: 
  
§ 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach 
administracyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, dokonanego na podstawie zezwolenia zarządcy drogi,  
w drodze decyzji administracyjnej pobiera się opłaty wg stawek określonych niniejszą uchwałą. 
  

§ 2. Za każdy dzień zajęcia 1m
2
 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych dla prowadzenia robót 

nad, pod i naziemnych w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, ustala się następujące stawki opłat: 
 

 
Element pasa drogowego 

Kategoria drogi 
 

Wojewódzka 
 

Powiatowa 
 

Gminna 
Jezdnia do 20% szerokości 2,50 zł 2,20 zł  2,00 zł 
Jezdnia od 20% szerokości do 50% szerokości 9,00 zł  4,50 zł  3,50 zł  
Jezdnia powyżej 50% szerokości 10,00 zł  7,50 zł 7,00 zł  
Pobocze, chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa 3,00 zł  2,50 zł  2,00 zł 
Inne elementy pasa drogowego 2,50 zł 2,00 zł 1,50 zł 

 
 
§ 3. Za umieszczanie w pasie drogowym dróg publicznych obiektów niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z wyjątkiem reklam ustala się następujące 
stawki  opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu: 

 
Rodzaj obiektu 

Kategoria drogi 

Wojewódzka Powiatowa Gminna 

Handlowy, 
usługowy 

 
nadziemny 

3,00 zł 2,00 zł 1,50 zł 

Inny 2,00 zł 1,50 zł 1,30 zł 
Handlowy, 
usługowy 

Podziemny – 
podziemia wraz 
przylegającymi 

wejściami 

 
0,01 zł 

 
0,01 zł 

 
0,01 zł 

Inny  
0,01 zł 

 
0,01 zł 

 
0,01 zł 

 
 
§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym dróg publicznych reklam ustala się następujące stawki opłat 

za każdy dzień umieszczania 1m
2 powierzchni reklamy jednostronnej: 

 
Rodzaj obiektu 

Kategoria drogi 

Wojewódzka Powiatowa Gminna 

 
Reklama 

 
5,00 zł 

 
3,00 zł 

 
2,00 zł 

 



 
§ 5. Za umieszczanie w pasie drogowym dróg publicznych urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się 
następujące stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
urządzenia: 

 
Element pasa drogowego 

Kategoria drogi 

 
Wszystkie elementy pasa drogowego 

z wyjątkiem obiektów mostowych 

 
 
 

nadziemne 

Wojewódzka Powiatowa Gminna 

 
50,00 zł 

 
40,00 zł 

 
30,00 zł 

 
podziemne 

 
40,00 zł 

 
30,00 zł 

 
20,00 zł 

       
 Na obiektach mostowych  

 
160,00 zł 

 
80,00 zł 

 
50,00 zł 

 
 
§ 6.  W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg 
publicznych ustala się następujące opłaty:  

a) Za każdy dzień zajęcia 1m
2
 powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót nad, pod  

i naziemnych w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg - 0,20 zł w każdej kategorii drogi. 

b) Za 1m
2
 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia nadziemnego  

i podziemnego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego opłata roczna wynosi:  
– 30 zł - drogi wojewódzkie i powiatowe  
– 20 zł – drogi gminne  

 
  § 7. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na prawach wyłączności ustala się następujące 
stawki opłaty za każdy dzień zajęcia: 

 
Nazwa elementu / obiektu 

Kategoria drogi 
 

Wojewódzka 
 

Powiatowa 
 

Gminna 
Namioty handlowe, przyczepy gastronomiczne z 
niezależnym źródłem zasilania, samochody 
gastronomiczne (food track), punkty handlu 
obwoźnego  

3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 

Ogródki gastronomiczne sezonowe, całoroczne 
oraz towarzyszące imprezom plenerowym 

0,50 zł 0,30 zł 0,20 zł 

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów lub 
odzieży, wiaty kontenerowe, kontenery na śmieci 

0,50 zł 0,30 zł 0,20 zł 

Powierzchnie zagrodzone na cele niekomercyjne, 
ogródki przydomowe 

0,03 zł 0,02 zł 0,01 zł 

Parkingi o ograniczonym dostępie 0,05 zł 0,03 zł 0,02 zł 
Schody, pochylnie, windy itp. 0,20 zł 0,15 zł 0,10 zł 
Składowanie materiałów, ustawianie kontenerów 
na odpady budowlane i inne zajęcie pasa 
drogowego związane z remontem lub budową 
obiektu budowlanego 

3,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 

Rusztowania związane z remontem lub budową 
obiektu budowlanego 

0,30 zł 0,20 zł 0,10 zł 

W celach innych niż wymienione  3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 
 



§ 8. 1.Traci moc Uchwała nr VII.46.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015 roku 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta 
Jastrzębie-Zdrój  

2. Dla spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie uchwały stosuje się przepisy  
o których mowa w ust. 1. 

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta  Jastrzębie-Zdrój. 
 
§ 10. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
         PREZYDENT MIASTA 
              /-/ Anna Hetman 
 
 
 


