
 
UCHWAŁA NR XLIV/349/2013 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 595 i poz. 645) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 260 i poz. 843) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych Powiatu Szczecineckiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remon-

tem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządza-

nia drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

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

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

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

§ 2. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 ustala się 

następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) jezdni do 50% szerokości - 5,65 zł; 

2) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł; 

3) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych za każdy 

dzień zajęcia pasa drogowego ustala się stawkę w wysokości - 2,50 zł; 

4) pozostałych elementów pasa drogowego - 2,50 zł. 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, ustala się nastę-

pujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy 

umieszczanego urządzenia z uwzględnieniem rodzaju elementu zajętego pasa drogowego: 

1) w jezdni - 60,00 zł; 

2) w pozostałych elementach pasa drogowego - 12,00 zł; 

3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 200,00 zł. 

2. W odniesieniu do infrastruktury elektroenergetycznej związanej z odnawialnymi źródłami energii, stosu-

je się stawki w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1. 

§ 4. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za 

zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 (z wyłączeniem reklam) i pkt 4, za każdy dzień 

zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł. 
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2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 

1 m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) w jezdni - 20,00 zł; 

2) w pozostałych elementach pasa drogowego - 10,00 zł; 

3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 20,00 zł. 

§ 5. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4 przez czas krótszy niż 24 godziny jest trak-

towany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 

§ 6. 1. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w § 2 i § 3 ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

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

dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

§ 7. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 4, ustala się 

następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,65 zł; 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,40 zł; 

3) reklamy - 1,65 zł; 

4) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,57 zł. 

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

24 godziny. 

§ 8. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/227/2012 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 
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