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UCHWAŁA NR XXIV/192/16
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Działając na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² zajętej powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia
robót w pasie drogowym
Element zajęcia

Stawka (zł)

Za zajęcie jezdni
a) do 50% szerokości jezdni
b) powyżej 50% szerokości jezdni
Za zajęcie chodnika
Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze, rów itp.)

6,00
10,00
3,00
2,00

§ 2. Ustala się roczne stawki za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia
w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Element zajęcia
Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a) poza obszarem zabudowanym
b) w obszarze zabudowanym
c) na obiekcie mostowym

Stawka (zł)
30,00
30,00
200,00

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu budowlanego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Element zajęcia

Stawka (zł)

Obiekty handlowe i usługowe
a) obszar niezabudowany
b) obszar zabudowany

0,40
0,60

§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłat za 1 m² powierzchni reklamy w związku z umieszczeniem jej w pasie
drogowym
Element zajęcia
Reklamy w pasie drogowym

Stawka (zł)
2,00
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§ 5. Ustala się dzienną stawkę opłat za 1 m² zajętej powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności
Element zajęcia
Tymczasowe stoiska handlowe

Stawka (zł)
1,50

§ 6. Zajecie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny uważa się za zajecie pasa drogowego przez
1 dzień.
§ 7. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w § 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy, wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest
proporcjonalne do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 8. Wykonanie chwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 8. Traci moc uchwała nr XXI/186/2004 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. oraz zmiany
do tej uchwały nr VI/36/07 z dnia 29 marca 2007 r. i nr XXI/163/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
Wiceprzewodniczący Rady
Klemens Jakubowski

