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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24 listopada 2015 roku informuję, 
że zgodnie z art 39 ust. 1 pkt 5 ppkt a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: umieszczania reklam 
imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Mając na uwadze art. 39 ust. 3 niniejszej ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może 
nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze 
decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia 
na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować 
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać 
bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, 
o których mowa w art. 42a u.d.p. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na lokalizację reklamy 
w pasie drogowym, Inwestor, zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, występuje do zarządcy 
drogi o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy. 
Niniejsze zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej i pobiera się za nie 
opłatę. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy, ustala się jako 
iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętych przez powierzchnię reklamy, liczby dni 
zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego przy czym 
zajęcie pasa drogowego o powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
urządzenia mniejszej niż 1 m jest traktowane jak zajęcie 1 m pasa drogowego. Stawki 
za zajęcie pasa drogowego zostały ustalone uchwałą nr XXXIV/360/13 z dnia 26 marca 2013 
roku Rady Miasta Zgierza w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg Gminy 
Miasto Zgierz (Dz. U. Woj. Ł. z dnia 26.04.2013 r. poz. 2365). 

Odnośnie reklam umieszczanych poza pasem drogowym Gmina Miasto Zgierz 
reguluje wydzierżawienie przedmiotowych tablic reklamowych na podstawie 
obowiązującego prawa miejscowego, stosując przepisy uchwały nr 65/2000/111 Zarządu 
Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek 
czynszu dzierżawnego za grunty miejskie oraz Uchwały Zarządu Miasta Zgierza z dnia 05 
czerwca 1996 roku w sprawie zasad zamieszczania reklam na obiektach komunalnych 
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stanowiących własność Miasta Zgierza oraz pobierania z tego tytułu opłat. W stosownych 
umowach Dzierżawcy zobowiązani są do korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie 
z przeznaczeniem oraz do ponoszenia odpowiedzialności za treść ogłoszeń reklamowych, 
która nie może mieć charakteru wulgarnego, zachowując poszanowanie zasad współżycia 
społecznego oraz praw osób trzecich. 

Na terenie miasta Zgierza nie obowiązuje „Kodeks zewnętrznej reklamy wizualnej" 
jednakże jesteśmy w trakcie analizowania sposobów uregulowania zasad i formy 
lokalizowania reklam w przestrzeni miejskiej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2015 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. 

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu umieszczania w pasie 
drogowym reklam wyniosły odpowiednio : w roku 2013: ok. 25 000 zł ;w roku 2014:. ok. 17 
500 zł; w roku 2015: ok 11 000 zł. Natomiast Gmina Miasto Zgierz z tytułu udostępniania 
powierzchni reklamowych na gruntach komunalnych uzyskała wpływy kolejno w roku 2013: 
60 706,82 zł; w roku 2014: 59 989,81 zł; w roku 2015: 70 464,92 zł. 


