
UCHWAŁA NR XIX/378/19
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 zm. z 2018 r. poz. 12, 317, 1693, z 2019 r. poz. 698, 730, 1716, 1815) 
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta 
Opola oraz innych dróg publicznych przekazanych w zarząd na podstawie porozumienia, o którym 
mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, na cele niezwiązane 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 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 umieszczania reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w § 1 pkt 1 (w odniesieniu do  
obiektów i urządzeń innych niż obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej), ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

kategoria drogiElement pasa drogowego
krajowa wojewódzka powiatowa gminna

pobocza, chodniki, place, ścieżki rowerowe, pasy 
zieleni

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

parkingi, zatoki postojowe i autobusowe 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł
jezdnia - przy zajęciu do 20 % szerokości 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł
jezdnia - przy zajęciu od 20 % do 50% szerokości 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł
jezdnia - przy zajęciu powyżej 50 % szerokości 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł
inne 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w § 1 pkt 1 w odniesieniu do obiektów 
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 
w wysokości 0,20 zł.
§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa wyżej w § 1 pkt 2 (innych 
niż wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne), ustala się następujące roczne stawki 
opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

kategoria drogiElement pasa drogowego
krajowa wojewódzka powiatowa gminna

jezdnia (wraz z zatokami postojowymi, 
autobusowymi i parkingami)

40,00 zł 35,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

drogi piesze i rowerowe 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
inne 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł
obiekty inżynierskie 200,00 zł
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2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej ustala się 
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

kategoria drogiElement pasa drogowego
krajowa wojewódzka powiatowa gminna

jezdnia (wraz z zatokami postojowymi, 
autobusowymi i parkingami)

10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł

drogi piesze i rowerowe 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł
inne 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł
obiekty inżynierskie 100,00 zł

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się 
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

kategoria drogiElement pasa drogowego
krajowa wojewódzka powiatowa gminna

jezdnia (wraz z zatokami postojowymi, 
autobusowymi i parkingami)

10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł

ciągi piesze i rowerowe 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł
inne 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł
obiekty inżynierskie 20,00 zł

§ 4. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów, o których mowa wyżej w § 1 pkt 3, ustala się 
następujące stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu za każdy 
dzień zajęcia:

kategoria drogiRodzaj obiektu budowlanego
krajowa wojewódzka powiatowa gminna

pochylnia i platforma dla osób niepełnosprawnych 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł
izolacja budynku 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł
obiekt handlowy, usługowy (inny niż ogródki 
sezonowe)

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

infrastruktura telekomunikacyjna 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł
inne 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

kategoria drogiRodzaj zajętego pasa drogowego
krajowa wojewódzka powiatowa gminna

reklama umieszczona w gablotach reklamowych 
zintegrowanych z wiatą przystankową

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

inne 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty, o której mowa w ust. 2, podwyższa się 
o 100%.
§ 5. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w § 1 pkt 4, ustala się następujące 
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

kategoria drogiCel zajęcia 
krajowa wojewódzka powiatowa gminna

parking zastrzeżony na zasadach wyłączności 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
ogródki sezonowe 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł
infrastruktura telekomunikacyjna 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł
inne 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
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§ 7. Traci moc uchwała nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2015 r. poz. 1400).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada
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