
  

UCHWAŁA NR XL/266/18 

RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których 

zarządcą jest Zarząd Powiatu 

Na podstawie art. 40 ust. 3, 5, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych w wysokości określonej 

w załączniku do niniejszej uchwały w celu: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, 

2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania 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 pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny stosuje się stawki takie jak za zajęcie 

pasa drogowego za jeden dzień. 

2. Roczna stawka opłat obejmuje pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

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

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

3. Do postępowań w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą 

uchwałą. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/77/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest 

Zarząd Powiatu zmieniona uchwałą Nr II/9/14 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg 

powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Mieczkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 czerwca 2018 r.

Poz. 2838



Załącznik do uchwały Nr XL/266/18 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

TABELA STAWEK ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

Lp. Rodzaj zajęcia pasa drogowego Stawka opłat w zł 

1 Za zajęcie 1 m
2
 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

(stawka za 1 dzień): 

1) jezdnia, chodnik, zjazd, parking, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka 

rowerowa, ciągi piesze; 

a. przy zajęciu do 50% szerokości ww. elementów, 

b. przy zajęciu powyżej 50% szerokości ww. elementów, 

2) pobocze, zieleniec, pasy dzielące. 

 

 

 

 

5,00 

8,00 

3,00 

2 Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego (stawka za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego 

przez rzut poziomy urządzenia): 

1) jezdnia: 

a. w pasie drogowym w obszarze zabudowanym, 

b. w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, 

2) chodnik, zjazd, parking, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa, 

ciągi piesze, pobocze, zieleniec, pasy dzielące: 

a. w pasie drogowym w obszarze zabudowanym, 

b. w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, 

3) obiekt inżynierski (most, wiadukt, itp.). 

 

 

 

 

 

100,00 

40,00 

 

 

50,00 

20,00 

100,00 

3 Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych 

(stawka za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 

budowlanego za jeden dzień zajęcia) w tym elementy elewacji obiektów 

budowlanych wychodzących poza obrys budynku m.in. balkony, schody, 

podjazdy dla niepełnosprawnych, gzymsy, rynny. 

 

 

 

 

0,50 

4 Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów 

budowlanych (stawka za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia) w tym elementy elewacji 

obiektów budowlanych wychodzących poza obrys budynku m.in. balkony, 

schody, podjazdy dla niepełnosprawnych, gzymsy, rynny. 

 

 

 

 

0,01 

5 Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklamy (stawka za 1m² 

powierzchni reklamy za jeden dzień zajęcia. W przypadku gdy reklama jest obustronna 

stawka ulega podwojeniu). 

 

 

2,00 

6 Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 

w poz. 1-4 (stawka za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia): 

1) obiekt handlowy i usługowy, 

2) tymczasowe stoisko handlowe, 

3) stanowisko postojowe zastrzeżone P-20 „koperta", 

4) ocieplenie budynku, 

5) inne (np. składowanie materiału, stoiska informacyjne). 

 

 

 

0,50 

2,00 

1,00 

0,01 

1,50 

7 Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, będących urządzeniami sieci i przyłączy 

wodociągowych (stawka za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy urządzenia infrastruktury wodociągowej): 

1) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym, 

2) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, 

3) obiekt inżynierski (most, wiadukt, itp.). 

 

 

 

 

 

6,00 

15,00 

30,00 
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