
PROJEKT 

  

 

UCHWAŁA Nr ………/…………/20 
 

Rady Miasta Milanówka 
 

z dnia ……………….. 2020 r. 
 
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Miasta Milanówka. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2068 ze zm.) Rada 
Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

 

§1 

  
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta 
Milanówka, w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 

§2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

 

§3 

  
Traci moc Uchwała Nr 158/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016 r.                

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

Miasta Milanówka. 
 

 

§4 

  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca  
Rady Miasta Milanówka 

 
        

        Janina Moława



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……../……./20 

Rady Miasta Milanówka z dnia ……………. 2020 r. 

 

I. Stawki opłat za zajęcie 1m
2
 dziennie pasa drogowego dróg gminnych w Milanówku na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące 
prowadzenia robót w pasie drogowym:  

Lp. Element zajętego pasa drogowego 
Stawka 

(zł) 

Stawka 

dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej (zł) 

1. Jezdnia do 20% szerokości 3,50 

0,20 

2. Jezdnia od 20% do 50% szerokości 5,50 

3. Jezdnia powyżej 50% szerokości 10 

4. 
Chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa, 
plac, miejsce postojowe lub parkingowe  

3 

5. Pobocze, rów, pas zieleni, pozostałe 2 

 

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego 
przez 1 dzień. 
 

II. Stawki opłat za zajęcie 1m
2
 rocznie pasa drogowego dróg gminnych w Milanówku na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące 

umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej                

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:  

Lp. Element pasa drogowego 
Stawka  

(zł) 

Stawka dla przyłączy          

oraz 

 sieci wodociągowych          

i kanalizacyjnych (zł) 

Stawka 

dla urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej (zł) 

1. Poza drogowym obiektem inżynierskim 10 1 10 

2. Na drogowym obiekcie inżynierskim 50 5 20 

 

Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do 
liczby dni zajęcia pasa drogowego.  
 

III. Stawki opłat za zajęcie 1m
2
 dziennie pasa drogowego dróg gminnych w Milanówku na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące 
umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami  
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: 

Lp. Rodzaj obiektu lub urządzenia Stawka (zł) 

1. Obiekty  budowlane  lub  ich  części  (np.  schody, pochylnie, podjazdy itp.) 0,50 

2. Reklamy 1 

3. 
Reklamy  umieszczonej  na  obiekcie,  w  którym prowadzona jest działalność 
gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności 

0,50 

4. Obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej 0,20  
 

IV. Stawki opłat za zajęcie 1m
2
 dziennie pasa drogowego dróg gminnych w Milanówku na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące 
zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż opisane w pkt. I – III:  

Lp. Rodzaj obiektu lub urządzenia Stawka (w zł) 

1. Stoisko    handlowe    lub    usługowe,    handel okolicznościowy 0,50 

2. 
Obiekty  typu  „ogródki  letnie”  przy  podmiotach świadczących usługi 
gastronomiczne 

0,30 

3. 
Automaty do sprzedaży, art. spożywczych, prasy, bankomaty, pojemniki na odzież 
używaną, inne 

0,50 



UZASADNIENIE 

  
Burmistrz Miasta Milanówka jako zarządca dróg gminnych może decyzją administracyjną zezwolić na 

zajęcie pasa dróg pozostających w jego zarządzie w celu prowadzenia prac budowlanych 
niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg bądź na umieszczenie 

w tych drogach obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg. Za zajęcie pasa 
drogowego, zgodnie z art. 40 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2018, poz. 2068 ze zm.) należy pobierać opłatę opartą o stawkę opłaty ustaloną uchwałą Rady 
Miasta.  
Wobec faktu, iż art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych został zmieniony poprzez art. 2 pkt 2 ppkt 
c ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1815) mówiący, że „organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest 
jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m

2
 pasa drogowego. Stawki 

opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa 
drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że                    

w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty,               

o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa 
drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł.”, podjęto 
analizę dotyczącą ich wysokości.  
Poniżej prezentuje się wysokości stawek opłat (w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej) w sąsiednich gminach:  

Lp. Rodzaj zajęcia Brwinów Warszawa 
Kudowa-

Zdrój 
Bielawa 

Milanówek 

(planowane) 

1. Jezdnia do 20% szerokości 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2. 
Jezdnia od 20% do 50% 
szerokości 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

3. Jezdnia powyżej 50% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

4. 

 
Chodnik, ścieżka rowerowa, 
zatoka autobusowa, plac, 
miejsce postojowe lub 
parkingowe 

0,20 0,20 0,20  0,20 0,20 

5. 
Pobocze, rów, pas zieleni, 
pozostałe 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

6. 
Poza drogowym obiektem 
inżynierskim 

20 20 20 20 10 

7. 
Na drogowym obiekcie 
inżynierskim  

8 20 20 20 20 

8. 
Obiekty infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

0,20 0,20  1,00 0,20 0,20 
 
 
Porównując stawki z innych gmin proponuje się zastosowanie stawek ujętych w tabeli. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Opracowała: Paulina Muchajer 


