
poz.

1.1 2,50 zł

1.2 2,50 zł

1.3 2,50 zł

1.4 4,00 zł

1.5 5,50 zł

1.6 1,50 zł

poz.

stawka 

brutto

2.1 20,00 zł

2.2 8,00 zł

2.3 4,00 zł

2.4 160,00 zł

poz. stawka 

3.1 5,50 zł

3.2 5,00 zł

3.3 4,00 zł

3.4 80,00 zł

poz. stawka 

4.1 0,01 zł

4.2 0,01 zł

4.3 1,00 zł

4.4 1,00 zł

poz. stawka 

5.1 0,01 zł

5.2 0,10 zł

5.3 0,10 zł

5.4 0,10 zł

5.5 3,50 zł

5.6 1,00 zł

5.7

stawka jw. x 

100%

Element pasa drogowego  kategoria drogi wewnętrznej: 

jezdnia (wraz z zatokami postojowymi, autobusowymi i parkingami)

Element pasa drogowego  kategoria drogi wewnętrznej : 

załącznik nr 6 

do zarządzenia nr OR-

I.0050.636.2012 Prezydenta 

Opola 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej 

1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, w celu prowadzenia robót ustala się  następujące stawki opłat za każdy dzień 

zajęcia: 

Element pasa drogowego  kategoria drogi - wewnętrzne

pobocza, chodniki, place, ścieżki rowerowe, pasy zieleni

parkingi, zatoki postojowe i autobusowe  

jezdnia - przy zajęciu do 20 % szerokości 

jezdnia - przy zajęciu od 20 % do 50% szerokości 

jezdnia - przy zajęciu powyżej 50 % szerokości  

inne  

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu (innych niż wodociągowe i kanalizacji sanitarnej), ustala się następujące roczne 

stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia: 

jezdnia (wraz z zatokami postojowymi, autobusowymi i parkingami)

ciągi piesze i rowerowe  

inne  

obiekty inżynierskie  

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu tj. wodociągowych i kanalizacji sanitarnej ustala się następujące roczne stawki opłat 

za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia: 

reklama zawierająca informację o bezpłatnych badaniach profilaktycznych, obwieszczenie 

reklamy zawierające informację o gminie, powiecie lub województwie 

wystawy  

ciągi piesze i rowerowe  

inne  

obierkty inżynierskie  

4. Za zajęcie 1m2  pasa drogowego, dla pozycji jak niżej ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

pochylnia i platforma dla osób niepełnosprawnych  

izolacja budynku

obiekt handlowy, usługowy  

inne  

5. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala  się następujące stawki opłat za 

każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 

Rodzaj reklamy  kategoria drogi wewnętrzna

Rodzaj obiektu budowlanego  kategoria drogi wewnętrzna:

reklamy na wiatach przystankowych budowanych na podstawie umowy podmiotu z zarządcą 

drogi na koszt tego podmiotu 

inne z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlnych  

reklamy świetlne i podświetlane  

reklamy nieprzekraczające 1m2 powierzchni umieszczone na obiekcie, w którym prowadzona 

jest działaność gospodarcza zawierające wyłącznie informację o prowadzonej przez 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej 



poz. stawka 

6.1 1,00 zł

6.2 0,70 zł

Cel zajęcia  kategoria drogi wewnętrznej: 

parking zastrzeżony na zasadach wyłączności  

inne  

6. Za zajęcie 1m2  pasa drogowego, dla pozycji jak niżej ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 


