
 
UCHWAŁA NR XVIII/172/2012 

RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu 

Kamieńskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz 

art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, 

Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, poz. 1497; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 141, Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701; z 2007 r. Nr 52, 

poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 37, poz. 214, 

Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, Nr 220, poz. 1426, Nr 223, poz. 1461, Nr 223, 

poz. 1462, Nr 234, poz. 1573, Nr 234, poz. 1574; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, 

Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323; 

z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, 

poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 30, poz. 151 Nr 92, poz. 530, 

Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, 

poz. 1240 i 2141 i Nr 222, poz. 1321) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie 

ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przecho-

wywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2012 r. Nr 114, poz. 579), Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą dróg jest 

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzą-

dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

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

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się 

następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 6, 00 zł; 

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 9, 00 zł; 
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3) przy zajęciu pasa drogowego przy budowie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, nieza-

leżnie od wielkości zajęcia i zajętego elementu drogi - 0, 20 zł. 

2. Stawki opłat określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobuso-

wych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień za-

jęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego w wysokości - 5,00 zł. 

4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny. 

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg powiato-

wych zajętego przez rzut poziomy urządzenia wymienionego w § 1 pkt 2: 

1) w jezdni - 160, 00 zł; 

2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 80,00 zł; 

3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 40,00 zł; 

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł; 

5) pod obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł. 

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 

50% stawek określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3. 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby 

dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

(uchwałą Nr XXXII/197/S/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze-

cinie stwierdziło nieważność § 3 ust. 3 uchwały) 

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 (umieszczanie w pasie 

drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam) ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni za każdy dzień zajęcia: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: 

a) poza obszarem zabudowanym - 2,00 zł, 

b) w obszarze zabudowanym - 2,00 zł; 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł; 

3) reklamy (rzut poziomy) - 6,00 zł; 

4) pasa drogowego zajętego na prowadzenie ogródków gastronomicznych - 1,00 zł. 

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny. 

§ 5. Obszar zabudowany to obszar oznaczony odpowiednimi znakami D-42 - Obszar zabudowany i D-43 - 

Koniec obszaru zabudowanego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/189/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 lutego 2005 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, Nr XXVII/216/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Po-

morskim z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/189/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, Nr XXXV/211/2010 Rady 

Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/189/2005 Rady Po-

wiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-

gowego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Mateusz Flotyński 
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