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z dnia 30 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr .............................. 

Rady Miasta Zakopane 
z dnia .............................. 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 
gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r, 
poz. 1376 z pózn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559) rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Do uchwały Rady Miasta Zakopane Nr V/60/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane 
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 180 poz. 1429), zmienionej uchwałami Rady 
Miasta Zakopane: Nr X/115/2011 z dnia 5 maja 2011 r. (Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego Nr 241 poz. 1941), Nr XIII/189/2011 z dnia 14 lipca 2011r. (Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego Nr 425 poz. 3995), Nr XV/238/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego poz. 7239), Nr XXVII/420/2016 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 
poz. 6968), Nr XX/232/2020 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 3436) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) jezdni do 20% szerokości - 7 zł, 

2) jezdni do 50% szerokości - 9 zł, 

3) jezdni powyżej 50 % szerokości - 10 zł, 

4) chodnika - 5 zł, 

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 5 zł.”, 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje  brzmienie: 

„1. 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:  

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł, 

- w odniesieniu do pozostałych obiektów i urządzeń infrastruktury - 100,00 zł.”, 

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę 
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego 
urządzenia: 

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł, 

- w odniesieniu do pozostałych obiektów i urządzeń infrastruktury - 100,00 zł.”. 
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§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
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Uzasadnienie 

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie miasta 
Zakopane została ustalona uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr V/60/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane. 

Uchwałami Rady Miasta Zakopane Nr X/115/2011 z dnia 5 maja 2011r., Nr XIII/189/2011 z dnia 
14 lipca 2011r., Nr XV/238/2015 z dnia 26 listopada 2015r., Nr XVII/420/2016 z dnia 24 listopada 2016r., 
Nr XX/232/2020 z dnia 14 maja 2020r. dokonywano zmian uchwały w celu dostosowania treści uchwały, 
w tym wysokości opłat do wymagań ustawowych. Zmiany w zakresie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dotyczyły głównie działalności handlowej i usługowej prowadzonej w obrębie pasa drogowego 
(w tym tzw. ogródki gastronomiczne) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczanej w pasie 
drogowym. 

Stawki opłat w zakresie objętym niniejszą propozycją zmiany nie były uaktualniane od chwili ich 
uchwalenia w roku 2011. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawki te nie mogą być wyższe niż 10 zł 
dziennie/1 m2 w przypadku opłaty za zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót w pasie drogowym oraz 
nie mogą być wyższe niż 200 zł/1 m2 rocznie za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 

Proponuje się podwyższenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla pokrycia choć w części, 
rosnących kosztów utrzymania dróg gminnych, które na przestrzeni minionych 10 lat wzrosły znacząco. 
W dużym stopniu zauważa się tendencję do umieszczania wszelkich urządzeń infrastruktury w pasie 
drogowym, a z tym związane jest naruszanie ciągłości nawierzchni itp. powodując konieczność 
wykonywania częstszych remontów finansowanych z budżetu miejskiego. Jednocześnie obecnie 
obowiązujące stawki opłat, jak wskazują wnioskodawcy umieszczania sieci infrastruktury w pasie 
drogowym, są na tyle dla nich korzystne, że nie są zainteresowani poszukiwaniem innych rozwiązań poza 
lokalizacją obiektów w pasie drogowym. 

W szczególności wnioskuje się o ustalenie wyższych stawek za zajęcie jezdni, wzrost  odpowiednio 
z 4 zł/m2 na 7 zł/m2 oraz z 8 zł/m2 do 9 zł/m2 dziennie a w pozostałym zakresie   z 4 zł/m2 na 5 zł/m2 oraz 
z 2 zł/m2 na 5 zł/m2 dziennie tj. zrównanie stawek za zajęcie terenu zielonego lub pobocza z zajęciem 
chodnika. Stawki opłat rocznych wnioskuje się o ustalenie w kwocie 100 zł/m2 powierzchni pasa drogowego 
lub drogowego obiektu inżynierskiego (dotychczasowe stawki wynosiły odpowiednio 20 zł/m2 oraz 
50 zł/m2). 

Wszelkie powyższe zmiany nie dotyczą infrastruktury telekomunikacyjnej, dla której już ustalono 
maksymalne dopuszczalne stawki tj. 0,20 zł/m2 dziennie oraz 20 zł/m2 opłaty rocznej.  

Proponowane uaktualnienie stawek winno skłonić część właścicieli sieci do szukania innych rozwiązań 
projektowych poza obszarem pasa drogowego, co z drogiej strony także winno poprawić możliwości 
finansowe w zakresie pokrywania kosztów utrzymania elementów pasa drogowego dróg gminnych 
w Zakopanem. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Zakopane wnosi o podjęcie przedmiotowej 
uchwały. 
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