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UCHWAŁA NR XX/528/2004 

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH 

z dnia 3 czerwca 2004 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których 

zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice 

(tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr XXIII/454/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku) 

Działając 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 (t.j. Dz. U Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zmianami)1) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)2) na wniosek 

Prezydenta Miasta Gliwice, Rada Miejska w Gliwicach 

uchwala: 

§1. Ustalić następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Gliwice, 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. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

§ 2. 1.3)  Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące 

stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego z zastrzeżeniem pkt 2 i 3: 

Element Pasa Drogowego 

Kategoria drogi 

Drogi 

Gminne 

Drogi 

Powiatowe 

Drogi 

Wojewódzkie 

Drogi 

Krajowe 

Jezdnia do 20 % szerokości 1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

Jezdnia od 20 %  

do 50 % szerokości 
2,00 zł 2,50 zł 4,00 zł 4,00 zł 

Jezdnia powyżej 

50 % szerokości 
3,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

                     
1)Tekst jednolity ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z późn. zmianami). 
2)Tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713). 
3)Wynika z uchwały nr XXXVII/751/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Rady       

Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miast Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19 września 2013 r. 

poz. 5736). 
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Chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, 

pobocze, zjazd 
1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

Inne elementy pasa drogowego 0,50 zł 0.50 zł 0,70 zł 0,70 zł 

 

2.4) Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego z przeznaczeniem na ogródek przydomowy lub zagospodarowanie drobną 

zielenią ustala się stawkę w wysokości 0,01 zł za każdy dzień zajęcia. 

3.5) Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego z przeznaczeniem pod markizy (bez napisów i reklam) oraz inne 

zadaszenia pełniące rolę ochraniającą przed warunkami atmosferycznymi ustala się stawkę w wysokości 0,10 zł 

za każdy dzień zajęcia. 

4.6) Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4 w odniesieniu do obiektów 

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia. 

§ 3. 1.7)  Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat 

za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia: 

Lokalizacja urządzenia w pasie 

drogowym 

Kategoria drogi 

Drogi 

Gminne 

Drogi 

Powiatowe 

Drogi 

Wojewódzkie 

Drogi 

Krajowe 

W poprzek drogi 20,00 zł 20,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

Wzdłuż drogi w jezdni 5,00 zł 5,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Wzdłuż drogi poza jezdnią 2,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

Na drogowym obiekcie inżynierskim 30,00 zł 60,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 

2.8) (uchylony). 

3.9) Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w odniesieniu do urządzeń infrastruktury 

                     
4)Wynika z uchwały nr XLVII/1209/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego NR 142 z dnia 05 grudnia 2006 r. poz. 4008).  
5)Wynika z uchwały nr XXXVII/751/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Rady 

Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19 września 2013 r. 

poz. 5736). 
6)Wynika z uchwały nr XXIII/454/2021 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwały nr XX/528/2004 z 

dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą 

jest Prezydent Miasta Gliwice.  
7) Wynika z uchwały nr XXI/580/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały XX/528/2004 z 

dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą 

jest Prezydent Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 76 z dnia 17 sierpnia 2006 r. poz. 2256).  
8)Wynika z uchwały ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXI/580/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 76 z dnia 17 sierpnia 2006 r. poz. 2256).   
9)Wynika z uchwały nr XXIII/454/2021 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwały nr XX/528/2004 z 

dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą 

jest Prezydent Miasta Gliwice.   
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telekomunikacyjnej, ustala się stawkę roczną w wysokości 20,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 

zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia. 

§ 4. 1.10) Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat 

za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego: 

 

 

 

2. Za zajęcie pasa drogowego, pod reklamę ustala się stawkę w wysokości 1,80 zł za każdy dzień umieszczenia 

1 m2 powierzchni reklamy z zastrzeżeniem pkt 3 i 4. 

3.11) (uchylony). 

4.12) (uchylony). 

5.13) (uchylony). 

 

 

                     
10)Wynika z uchwały nr XXXIX/995/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 07 kwietnia 2006).  
11)Wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt II SA/GI 199/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. 
12)Wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt II SA/GI 199/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. 
13)Wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt II SA/GI 965/15 z dnia 16 maja 2016 r. 

Rodzaj obiektu 

Kategoria drogi 

Drogi Gminne Drogi Powiatowe Drogi Wojewódzkie 
Drogi 

Krajowe 

Handlowy, Usługowy 1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

Gastronomiczny 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

inne 0,50 zł 0,50 zł 0,70 zł 0,70 zł 


