
Zarządzenie Nr 60/2020 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 01.04.2020 r. 

w sprawie określania zasad zajmowania i ustalenia stawek czynszu za zajęcie pasa 
drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno. 

N a podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) oraz art. 11, art. 12 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej odbywa się za odpłatnością, na podstawie 
umowy cywilno - prawnej, zawartej przez Gminę Opoczno, z zajmującym pas drogowy, 
w celu: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym dróg wewnętrznych w celach niezwiązanych 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; 

2) umieszczenia w pasie drogowym dróg wewnętrznych urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego; 

3) umieszczenia w pasie drogowym dróg wewnętrznych obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na prawach wyłączności w celach innych 
niż wymienione w pkt 1-3. 

2. Stawki czynszu za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych określa załącznik do 
zarządzenia. 

§ 2. 1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, może nastąpić wyłącznie po zawarcrn 
z Gminą Opoczno umowy cywilno - prawnej, na warunkach w niej określonych. 

2. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy cywilno -
prawnej, uzasadnia skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. 

3. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego 
drogi wewnętrznej składa wniosek o wydanie zgody na prowadzenie w pasie drogowym 
drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg, który powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie 
pasa drogowego; 
2) cel zajęcia pasa drogowego; 
3) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam, 
powierzchnię reklamy; 
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust.3 należy załączyć: 



1) szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogi wewnętrznej , a w przypadku umieszczania 
reklamy - z podaniem jej wymiarów; 

2) pełnomocnictwo, jeżeli zajmujący pas drogowy będzie reprezentowany przez 
pełnomocnika. 

§ 3. W przypadku zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu umieszczenia w pasie 
drogowym urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, do wniosku należy 
załączyć dodatkowo kopię uzgodnienia z zarządcą drogi lokalizacji urządzenia infrastruktury 
technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym. 

§ 4. 1. Zajmujący pas drogowy zawiadamia pisemnie lub telefonicznie zarządcę drogi 
o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej 

do poprzedniego stanu użyteczności, w terminie 7 dni od zakończenia robót. 

2. Odbiór zajętego pasa drogowego zostanie dokonany niezwłocznie w oparciu 
o protokół odbioru sporządzony przez uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego 
w Opocznie. 

3. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej , 

niezwiązanych z obsługą drogi, właściciel urządzenia lub jednostka eksploatująca 
urządzenie, niezwłocznie zawiadamia właściciela pasa o zajęciu pasa drogowego w związku 
z powstałą awarią. Do zawiadomienia należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczoną 
powierzchnią zajęcia pasa drogowego. 

4. Na podstawie zawiadomienia właściciel pasa drogowego drogi wewnętrznej nalicza 
czynsz w oparciu o stawki określone w załączniku do zarządzenia. 

5. Odbiór zajętego pasa drogowego na okoliczność wystąpienia awarii, zostanie 
dokonany w oparciu o protokół odbioru sporządzony przez uprawnionego pracownika Urzędu 

Miejskiego w Opocznie. 

§ 5. Gmina może odmówić zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w 
pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową w przypadku, 
jeżeli to zajęcie lub umieszczenie urządzeń zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, zakłóca 
wykonanie zadań zarządu drogi, powoduje inne utrudnienia i niedogodności, zagraża 

bezpieczeństwu osób oraz mienia lub też z innych względów nie leży w interesie społecznym i 
publicznym. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia 

Burmistrza Opoczna 

Nr 60/2020 

z dnia 01.04.2020 r. 

STAWKI CZYNSZU ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG 
WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OPOCZNO 

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki czynszu za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
wewnętrznej w celu prowadzenia w pasie drogowym dróg wewnętrznych robót niezwiązanych 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% włącznie jej szerokości - 2,44 zł; 
2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% jej szerokości - 4,88 zł ; 
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,13 zł; 
4) przy zajęciu chodników- 1,63 zł; 
5) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-4 - 0,81 zł. 

2. Stawka czynszu, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 0,16 zł. 

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane 
jak zajęcie pasa drogowego na 1 dzień. 

4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w ust. 1, o powierzchni mniejszej niż 1 
m2 stosuje się stawki czynszu jak za zajęcie m2 pasa drogowego. 

§ 2. 1. Ustala się roczne stawki czynszu za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu 
umieszczenia w pasie drogowym dróg wewnętrznych urządzeń i obiektów niezwiązanych z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: 

1) za umieszczenie urządzenia w terenie zabudowanym - 32,52 zł. 
2) za umieszczenie urządzenia poza terenem zabudowanym - 65,04 zł. 
3) za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim - 162,60 zł. 
4) za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 16,26 zł. 

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

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek czynszu obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za 
miesiąc umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uważa się każdy rozpoczęty miesiąc 
umieszczenia tego urządzenia. 



4. Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których 
mowa w ust. 1, o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż lm2 stosuje się stawki czynszu 

takie jak za zajęcie lm2
. 

§ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 
3 zarządzenia ustala się następujące stawki czynszu za każdy dzień zajęcia: 

1) w przypadku zajęcia przez obiekt budowlany - 0,81 zł; 
2) w przypadku zajęcia przez reklamę- 1,65 zł. 

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak 
zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 

3. Zajęcie pasa drogowego o pow. mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego 
zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 
m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

§ 4. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. I pkt 4 
zarządzenia, ustala się stawkę w wysokości 0,81 zł za każdy dzień zajęcia. 

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak 
zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 

3. Zajęcie pasa drogowego o pow. mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego 
zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 
m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

4. Do stawek określonych w powyżej zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie 
obowiązujących przepisów, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gminę Opoczno. 
Termin płatności zostanie określony w umowie. 

BV 


