
ZARZĄDZENIE NR 1341/2021 
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad oraz stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych 
do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie miasta Racibórz 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, może się 
odbywać na warunkach określonych w umowie cywilno – prawnej. 

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg 
gminnych publicznych, przyjmuje się stawki jak dla dróg gminnych publicznych, z wyłączeniem 
rocznych stawek opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez 
rzut poziomy umieszczonego urządzenia dla infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągowej. 

§ 3. Za umieszczenie urządzenia dla infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągowej w obszarze pasa drogowego z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich, 
ustala się roczną stawkę opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego 
przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 4,00 zł. 

§ 4. Za umieszczenie urządzenia dla infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągowej w obszarze pasa drogowego na drogowych obiektów inżynierskich, ustala się 
roczną stawkę opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut 
poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 40,00 zł. 

§ 5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat, o których mowa w § 
3 obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia. 

§ 6. Za bezumowne korzystanie z pasa drogowego, o którym mowa w § 1, lub za zajęcie 
większej powierzchni niż określona została w umowie, lub za przekroczenie terminu zajęcia pasa 
drogowego określonego w umowie, nalicza się opłatę karną, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty 
należnej. 

§ 7. Do stawek określonych w § 2 oraz § 3 dolicza się podatek od towarów i usług według 
stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Dróg Miejskich, a nadzór nad 
wykonaniem zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 676/2008 Prezydenta Miasta Racibórz – Organu Wykonawczego 
Gminy z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad oraz stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie miasta 
Racibórz. 



§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
   

Prezydent Miasta 
 
 

Dariusz Polowy 



Uzasadnienie

W kompetencji Prezydenta Miasta jest ustalenie zasad oraz stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie miasta
Racibórz. Obecnie obowiązujące Zarządzenie 676/2008 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
– ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 29 kwietnia 2008 nie uwzględnia zmian
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz.W związku z planowanymi inwestycjami
z zakresu infrastruktury kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wynikającymi
z aktualnych potrzeb mieszkańców, zachodzi potrzeba utworzenia preferencyjnych warunków
dla tego rodzaju zamierzeń.

Stąd wynika potrzeba zróżnicowania stawek opłat rocznych ze względu na rodzaj urządzeń
infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym.
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