
Projekt 
 
z dnia  4 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla 
których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 

Na podstawie: 

- art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 
r., poz. 2068 ze zmianami) 

- art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., 
poz. 506 ze zmianami) 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu 
Zbiorowego 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Na terenie Miasta Rybnika wprowadza się opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika. 

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta 
Rybnika: 

1) za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót nadziemnych, podziemnych, 
naziemnych w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a także 
jego zajęcia na prawach wyłączności w innych celach niż wyszczególniono w niniejszej uchwale, za każdy 
dzień zajęcia: 

Kategoria 
Pozycja Element Pasa Drogowego 

Drogi  
Gminne 

Drogi 
Powiatowe 

Drogi 
Wojewódzkie Drogi Krajowe 

1. Jezdnia do 20% szerokości 
z wyłączeniem poz.6 1,10 zl 1,40 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2. 
Jezdnia od 20 % do 50% 

szerokości   
z wyłączeniem poz.6  

2,00 zł 3,30 zł 5,30 zł 5,30 zł 

3. 
Jezdnia powyżej 50 % 

szerokości 
z wyłączeniem poz.6 

3,30 zł 5,30 zł 10,00 zł  10,00 zł 

4. 
Chodnik, plac, zatoka, ścieżka 

rowerowa, pobocze 
z wyłączeniem poz. 6 

1,10 zł 1,40 zł 2,00 zł 2,00 zł 

5. 
Inne elementy pasa 

drogowego 
z wyłączeniem poz.6 

0,60 zł 0,70 zł 1,00 zł 1,00 zł 
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6. 

Każdy element pasa 
drogowego w odniesieniu do 

obiektów i urządzeń 
infrastruktury 

telekomunikacyjnej  
z wyłączeniem poz. 1-5 

0,20 zł 

2) za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego, z wyjątkiem reklam, za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa 
drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu: 

Kategoria 
Pozycja Rodzaj Obiektu 

Drogi  
Gminne 

Drogi 
Powiatowe 

Drogi 
Wojewódzkie Drogi Krajowe 

1. Handlowy, usługowy 
z wyłączeniem poz. 3 1,40 zł 2,10 zł 3,30 zł 3,30 zł 

2. Inny z wyłączeniem  poz. 3 0,60 zł 0,70 zł 1,00 zł 1,00 zł 

3. 
Obiekty infrastruktury 

telekomunikacyjnej 
z wyłączeniem poz. 1 i 2 

0,20 zł 

3) za umieszczanie w pasie drogowym reklam, za każdy dzień umieszczania 1m2 powierzchni reklamy: 

Kategoria 
Pozycja Rodzaj Obiektu 

Drogi  Gminne Drogi Powiatowe Drogi 
Wojewódzkie Drogi Krajowe 

1. Reklama 1,40 zł 2,70 zł 4,00 zł 4,00 zł 

2. Ustala się stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

Kategoria 
Pozycja Obszar 

Drogi  Gminne Drogi 
Powiatowe 

Drogi 
Wojewódzkie Drogi Krajowe 

1. 

W pasie drogowym 
z wyjątkiem obiektów 

mostowych z 
wyłączeniem poz. 3 

7,00  zł 14,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

2. 
W pasie drogowym na 
obiektach mostowych 
z wyłączeniem poz. 3 

40,00 zł 80,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 

3. 
Urządzenia infrastruktury 

telekomunikacyjnej 
z wyłączeniem poz. 1 i 2 

20,00 zł 

§ 3. Traci moc uchwała nr 279/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta 
Rybnika. 

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