
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/95/2016 

RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których 

zarządcą jest Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem utrzymaniem i ochroną dróg 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016. 814 

j.t.) w związku z art. 40 ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016. 1440 

j.t.), Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

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

§ 2. Za zajęcie 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, za każdy 

dzień, ustala się następujące stawki opłat: 

Lp. Element zajętego pasa drogowego Stawka 

opłaty w zł. 

1. Jezdnia przy zajęciu do 20% szerokości 5,00 

przy zajęciu od 20% do 50%  

(z zachowaniem przejezdności) 

7,00 

przy zajęciu powyżej 50 % 10,00 

2. Chodnik, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa 2,00 

3. Pobocze, zieleń, rów, pozostałe elementy 1,50 

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 

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

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m
2
 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia. 

Lp. Element zajętego pasa drogowego Stawka opłaty w zł. 

1. W terenie zabudowanym 40,00 

2. Poza terenem zabudowanym 20,00 

3. Na drogowym obiekcie inżynierskim 200,00 

Jeżeli zajęcie nie obejmuje całego roku, opłatę ustala się według liczby dni zajmowanego pasa drogowego  

w stosunku do liczby dni w danym roku kalendarzowym. 
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§ 4. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się ustala się następujące stawki opłat za każdy 

dzień zajęcia 1 m
2
 powierzchni rzutu poziomego urządzenia albo powierzchni reklamy: 

Lp. Element zajętego pasa drogowego Stawka 

opłaty 

w zł. 

1. Obiekty handlowe stale związane z gruntem (kioski) 1,50 

2. Części budynków umieszczone w pasie drogowym (m.in. schody, pochylnie, balkony) 0,10 

3. Pozostałe obiekty budowlane 2,00 

4. Reklamy Szyld – informujący o działalności prowadzonej na nieruchomości 

na której szyld się znajduje. 

0,30 

Tablica reklamowa przedmiot materialny służący ekspozycji 

reklamy, o płaskiej powierzchni (w szczególności: baner 

reklamowy, reklama naklejona na okna budynków, reklama 

umieszczona na rusztowaniach, ogrodzeniach) 

1,00 

Urządzenie reklamowe przedmiot materialny służący ekspozycji 

reklamy inny niż tablica reklamowa 

2,00 

Reklama emitująca światło 4,00 

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień 

zajęcia 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego: 

Lp. Element zajętego pasa drogowego Stawka opłaty 

w zł. 

1. Stoiska handlowe (nie będące obiektami budowlanymi) 2,00 

2. Ogródki przed punktami gastronomicznymi (w których wnioskodawca prowadzi 

działalność gospodarczą) 

1,00 

3. Ekspozycja towarów przed sklepami (w których wnioskodawca prowadzi działalność 

gospodarczą) 

1,00 

4. Handel okazjonalny w terminach:- od 28 października do 1 listopada - od 20 grudnia do 

24 grudnia 

5,00 

5. Pozostałe (wszelkiego rodzaju automaty, bankomaty, kontenery, pojemniki, 

rusztowania) 

2,00 

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIV/120/2004 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r.  

w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

Kamiennogórskiego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego: 

B. Ziemiańska 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5994


		2016-12-27T13:08:54+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




