
 

 

UCHWAŁA NR XVII/3/2020 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2086 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki opłat pobieranych przez Gminę Żagań o statusie miejskim za zajęcie pasa 

drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 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; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1- 3. 

§ 2. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat 

dziennych: 

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, niezależnie od rodzaju nawierzchni, 

z wyłączeniem dróg gruntowych, ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia, z wyłączeniem ust. 7: 

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości jezdni - 5,00zł, 

b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 8,00zł, 

c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00zł. 

2. Za zajęcie 1m2 drogi gruntowej ustala się stawkę opłat w wysokości 5,00 zł, bez względu na szerokość 

zajęcia. 

3. Stawki określone w ust. 1 pkt a stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych 

i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

4. Zajęcie chodnika lub pobocza pod potrzeby związane z modernizacją lub remontem elewacji, okien, 

pracami dekarsko – blacharskimi, istniejących budynków oraz pod elementy niezbędne do prowadzenia 

budowy nowych budynków itp. przez okres nie dłuższy niż 60 dni ustala się stawkę za zajęcie 1m2 

w wysokości - 0,10zł. Po przekroczeniu tego terminu ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł za zajęcie 1m2 
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5. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za 1m2 pasa 

drogowego w wysokości - 2,50zł. 

6. W przypadku jeśli droga nie posiada wydzielonych elementów pasa drogowego tj. jezdnia, chodnik, 

pobocze, za szerokość jezdni uznaje się całą szerokość pasa drogowego. 

7. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę w wysokości 

0,20 zł za zajęcie 1m2. 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat  

za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

a) na drogach gminnych: 

– urządzenia wodociągowe - 10,00zł, 

– urządzenia kanalizacyjne - 10,00zł, 

– urządzenia ciepłownicze - 20,00zł, 

– urządzenia pozostałe - 40,00zł, 

- urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 20 zł 

b) na drogowym obiekcie inżynieryjnym – 200 zł, z wyłączeniem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 

dla których stawka opłaty wynosi 20 zł. 

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

urządzenia w pasie drogowym. 

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

dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za dzień umieszczenia urządzenia uznaje się ostatni dzień 

zajęcia pasa drogowego w wyniku którego zostało umieszczone urządzenie. 

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 i 4 ustala się następujące stawki opłat 

dziennych za 1m2 powierzchni zajętej przez: 

a) rzut poziomy obiektu budowlanego, czasowego obiektu handlowego lub usługowego  niezwiązanego 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,50zł, 

b) obiekty budowlane - 0,50zł 

c) elementy obiektów budowlanych (zadaszenia, balkony, wykusze, docieplenia elewacji) - 0,01zł 

d) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, elementy małej architektury - 0,20zł 

e) ogródki gastronomiczne - 0,50zł 

f) rzut poziomy innych obiektów - 2,00zł, 

g) pojemniki na odpady stałe i pergole do gromadzenia odpadów - 0,10zł, 

h) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - 0,01zł. 

i) zastrzeżone miejsca postojowe (z wyłączeniem Strefy Płatnego Parkowania) – 0,50zł 

j) reklamy za 1m2 powierzchni reklamowej - 1,00zł, 

k) szyldy reklamowe – 0,50zł, 

l) reklamy i urządzenia reklamowe o zmiennej treści w formie wyświetlaczy elektronicznych i telebimy  

– 2,00zł, 

ł) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł 

2. Powierzchnię obiektów określonych w ust. 1 pkt od "a" do "i" określa się z dokładnością do 1m2 

3. Powierzchnię reklam określa się z dokładnością do 0,10m2. 

§ 5. Do postępowań wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Żagań Nr VI/5/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019.  

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego poz 1145. z dnia 

9.04.2019) oraz uchwała Rady Miasta Żagań nr XIV/105/2019 z dnia 20.12.2019r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

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

Województwa Lubuskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Żagań o statusie miejskim. 

 Przewodniczący Rady 

Miasta Żagań 

Adam Matwijów 
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