
Zarządzenie Nr 41/2013 

Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 

 

w sprawie stawek opłat za zajęcie  dróg wewnętrznych położonych w granicach 

administracyjnych Miasta i  Gminy Zagórów. 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/D.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych /D.U. z 3013 r. poz. 260 ze zm./  zarządzam co następuje: 

 

§ 1.  Niniejsze zarządzenie określa stawki opłat za zajęcie dróg wewnętrznych  

(niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych), położonych w granicach 

administracyjnych miasta i gminy Zagórów na cele niezwiązane z budową, przebudową,                      

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 

1. Prowadzenia robót oraz usuwania awarii w drodze wewnętrznej 

2. Umieszczania w drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

3. Umieszczania w drodze wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych 

 z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

§ 2.  Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ustala się następujące 

stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1. Za zajmowanie jezdni o nawierzchni twardej, przy zwężeniu jezdni poniżej 100% 

szerokości jezdni          -     4,00 zł. 

2. Za zajmowanie jezdni o nawierzchni twardej przy zamknięciu jezdni   -   8,00 zł. 

3. Za zajmowanie innych elementów pasa drogowego poza jezdnią o nawierzchni 

twardej    -    3,00 zł. 

4. Za zajmowanie pozostałych elementów pasa drogowego         -     2,00 zł. 

§ 3.  Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na cele określone w § 1 pkt. 2 ustala się 

roczne stawki opłat w wysokości: 

1. Na obiekcie mostowym  -  200,00 zł.  

2. Poza obiektami mostowymi      -       20,00 zł. 

§ 4  1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam ustala się stawkę 

w wysokości 2,00 zł za 1 m2 rzutu poziomego powierzchni reklamy. 

       2.dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę określoną w pkt. 1 podwyższa się o 

100% 

§ 5. Do stawek opłat wymienionych w § 2, 3, 4 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 

23 % według obowiązujących przepisów.  

§ 6. 1.  Zajęcie drogi wewnętrznej dla celów określonych powyżej odbywa się na podstawie 

umowy cywilno-prawnej i na warunkach określonych w tej umowie.  

2. Po podpisaniu umowy cywilno-prawnej zostanie wystawiona faktura VAT. 

3. Zajęcie drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy cywilno-prawnej uzasadnia  

skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. 

§ 7.  1.  Zajmujący drogę wewnętrzną przed planowanym zajęciem drogi składa wniosek o 

wydanie zezwolenia na zajęcie drogi, który powinien zawierać: 

1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę siedziby podmiotu występującego o zajecie 

drogi 

2. Cel zajęcia drogi  

3. Lokalizację i powierzchnię zajętej drogi  

4. Planowany okres zajęcia drogi 



 

2. Do wniosku o zajęcie drogi lub umieszczenie urządzenia  należy załączyć: 

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia drogi wewnętrznej 

2. plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka drogi wewnętrznej oraz 

informację o sposobie zabezpieczenia robót 

3. jeśli jest wymagane to oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub 

oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej 

4. pełnomocnictwo wraz z opłatą, jeśli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika  

5. wniosek powinien być złożony na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

§ 8. 1.  Zajmujący drogę wewnętrzną zawiadamia właściciela drogi o zakończeniu robót i 

przywróceniu zajmowanego odcinka drogi wewnętrznej nie później niż w ostatnim dniu 

zajęcia pasa. 

2. Właściciel drogi wewnętrznej dokonuje niezwłocznie odbioru zajmowanego odcinka 

drogi sporządzając protokół odbioru. 

§ 9. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za zajęcie drogi wewnętrznej: 

1. Roczny   -   do 20 stycznia każdego roku, z góry za dany rok, 

2. Miesięczny   -    do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc, 

3. Pozostałe     -    w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy  

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu inwestycyjno-

komunalnego. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         BURMISTRZ  

           /-/ Wiesław Radniecki 

 

 


