
ZARZĄDZENIE NR 24/20 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

w sprawie w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania opłat 
z tytułu ich dzierżawy 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 
z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam zasady zajmowania pasa drogowego i opłaty z tym związane, gminnych dróg 
wewnętrznych, to jest niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Mszczonów, stanowiących jej własność. 

2. Wprowadza się opłatę czynszu z tytułu dzierżawy pobieraną przez Gminę Mszczonów za zajęcie 1 m2 

pasa drogowego gminnych dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, 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) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 (z 
wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej) ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 4,00 zł; 

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20%do 50% szerokości - 6,00 zł; 

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10,00 zł. 

2. Za zajęcie poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszych oraz pasów dzielących, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 (z wyłączeniem obiektów 
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej), ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego 
w wysokości - 3,00 zł. 

3. Za zajęcie elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 zajętych w celu o którym w§ 1 
pkt 1 (z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej), ustala się stawkę opłat za każdy 
dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 3,00 zł. 

4. Za zajęcie 1m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 
związanym z wykonywaniem inwestycji polegających na budowie obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m 2 pasa drogowego w wysokości 0,20 zł. 

5. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego 
przez 1 dzień. 

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące 
roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni zajętego pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 

1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł; 

2) w obszarze zabudowanym - 30,00 zł; 

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł; 
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4) dla urządzeń telekomunikacyjnych umieszczonych na drogowym obiekcie inżynierskim – 20 zł; 

5) dla urządzeń telekomunikacyjnych - 2,00 zł; 

6) dla urządzeń będących własnością gminy Mszczonów - 0,00 zł; 

7) dla sieci i przyłączy wodociągowych – 2,00 zł; 

8) dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych – 2,00 zł. 

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

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Do ustalenia opłaty przyjmuje się 365 dni w roku. 

§ 4. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień 1m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego (z wyłączeniem 
obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej): 

a) poza terenem zabudowanym- 0,50 zł; 

b) w terenie zabudowanym - 0,50 zł. 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego (w odniesieniu do 
obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej): 

a) poza terenem zabudowanym- 0,20 zł; 

b) w terenie zabudowanym - 0,20 zł. 

3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł. 

4) pasa drogowego zajętego przez reklamy: 

a) wolnostojącą - np. informującą o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym (z wyłączeniem 
obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej) - 4,00 zł; 

b) umocowana do obiektu, w którym prowadzona jest działalność, godzinach otwarcia i nazwisku 
właściciela (z wyłączeniem obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej): powierzchnia takiej reklamy 
nie może być większa niż 1m 2 - 2,00 zł; 

c) związanej z infrastrukturą telekomunikacyjną – 0,20 zł; 

d) dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w pkt. a) i pkt. b) podwyższa się 
o 100%. 

§ 5. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4: 

1) na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3 (z wyłączeniem obiektów 
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej), ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia - 6,00 zł; 

2) na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3 (w odniesieniu do obiektów 
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej), ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia – 0,20 zł. 

§ 6. 1. zajęcie drogi wewnętrznej może nastąpić wyłączenie po zawarciu umowy cywilno-prawnej na 
warunkach określonych w umowie z uwzględnieniem opłat z tytułu czynszu, o których mowa powyżej. 

2. Po podpisaniu umowy zostanie wystawiona faktura VAT. 

3. Stawki opłat uwzględniają podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

4. Za zajęcie drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy cywilno-prawnej uzasadnia skierowanie sprawy na 
drogę postępowania sądowego. 

5. zainteresowany zajęciem drogi wewnętrznej składa wniosek o zawarcie umowy co najmniej 14 dni przed 
planowanym rozpoczęciem zajęcia. 
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§ 7. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i z tym dniem uchyla się Zarządzenie 
Burmistrza Mszczonowa nr 44/18 z dnia 27 lipca 2018 r. 

 

  
 

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek 

 
1) Dz.U.2019.1309, Dz.U.2019.1696, Dz.U.2019.1815, Dz.U.2019.1571 
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UZASADNIENIE

Proponowane stawki za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej zostały wprowadzone w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2019 poz. 1815), zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c) tej ustawy na podstawie zmiany art. 40 ust. 8 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020.470 z późn. zm.) w brzmieniu: „Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest
jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 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”.
Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
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