
Uchwała nr 248/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
wojewódzkich, dla których zarządcą dróg jest Zarząd Województwa 
Mazowieckiego 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.1)) – uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1. 

Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich, dla których zarządcą 
dróg jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, 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. 

1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, z zastrzeżeniem  
§ 6 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
1) jezdni do 20% szerokości stawkę 1,50 zł; 
2) jezdni ponad 20 % do 50 % szerokości stawkę 4 zł; 
3) jezdni ponad 50 % oraz całkowitego zajęcia jezdni stawkę 8 zł; 
4) chodnika, dróg rowerowych 1 zł; 
5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1 – 4  

stawkę 0,55 zł.  
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie 

pasa drogowego przez 1 dzień. 
 

§ 3. 

1. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się 
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez 
rzut poziomy umieszczanego urządzenia lokalizowanego: 
1) prostopadle do osi drogi stawkę 20 zł; 
2) równolegle do osi drogi pod jezdnią stawkę 12 zł; 
3) równolegle do osi drogi poza jezdnią stawkę 6 zł. 

2. Za umieszczanie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury 
technicznej, o których mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, ustala się roczną 
stawkę opłat za 1 m2 powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 
w wysokości 180 zł. 

                                                           
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020. 
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3. Roczne stawki opłat, w wysokości określonej w ust. 1 – 2, obejmują pełny rok 
kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie 
inżynierskim. Za okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 
 

§ 4. 

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów 
budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, ustala się stawkę 
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 
poziomy umieszczanego obiektu w wysokości 0,30 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklam, o których 
mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 
powierzchni reklamy, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b: 
1) okolicznościowej umieszczonej nad pasem drogowym w szczególności typu „banner” 

stawkę 1,50 zł, podwyższoną o 50% dla reklam dwustronnych; 
2) w pasie drogowym z wyłączeniem jezdni stawkę 2 zł, podwyższoną o 50% dla reklam 

dwustronnych; 
3) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności  

w postaci planów, map, tablic lub plansz stawkę 0,10 zł; 
4) w przypadku: 

a) innej niż wymienione w pkt 1 – 3 stawkę 2 zł, 
b) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 stawkę 2 zł. 

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 
podwyższa się o 100%. 

 
§ 5. 

1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu, 
o którym mowa § 1 pkt 4, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1:  
1) za zajęcie jezdni, chodnika, dróg rowerowych stawkę 2 zł; 
2) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego stawkę 1 zł. 

2. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich 
w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4, pod przenośne punkty handlowe, za wszystkie 
elementy pasa drogowego z wyjątkiem jezdni i torowiska tramwajowego w wysokości  
1 zł. 
 

§ 6. 

1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się 
stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4 
za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, o którym mowa w § 1 pkt 2, stosuje się stawki określone w § 3 ust. 1 
i 3. 

3. Za umieszczanie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 
powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 20 zł. 
 

§ 7. 

Wykonie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
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§ 8. 

Traci moc uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla 
których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5423). 
 

§ 9. 

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

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Mirosław Adam Orliński 
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Uzasadnienie 

W związku z ogłoszeniem w dniu 24 września 2019 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.  
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz.1815) - (dalej: ustawa), zachodzi konieczność dostosowania 
wysokości obowiązujących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich 
ustalonych uchwałą nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla 
których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego – obecnie obowiązuje uchwała 
nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których 
zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5423). 

Art. 29 powyższej ustawy nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązek dostosowania uchwał ustalających stawki opłat za zajęcie pasa drogowego  
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do maksymalnych 
wysokości stawek określonych w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, w terminie  
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 25 października 2019 r.). 
Zmiana wysokości stawek konieczna jest w przypadku, gdy wysokości stawek ustalone 
dotychczas wydanymi uchwałami są wyższe niż stawki maksymalne wprowadzane niniejszą 
ustawą.  

Niniejszy projekt uchwały odpowiednio dostosowuje wysokość stawek. Ponadto wprowadza 
się do uchwały zmiany o charakterze legislacyjnym i porządkującym dostosowując uchwałę 
do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). 

Z chwilą wejścia w życie nowej uchwały, traci moc uchwała nr 81/2004 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5423). 

Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 


