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Poz. 2935
UCHWAŁA NR XXXVIII/236/2017
RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), Rada Powiatu Strzyżowskiego postanawia, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu
Strzyżowskiego, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/88/04 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
Kazimierz Kania
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/236/2017
Rady Powiatu Strzyżowskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na
prawach wyłączności, wysokość stawek opłaty wynosi:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego
a) jezdnia przy zajęciu mniej niż 50% szerokości

5,00 zł/m2/dzień

b) jezdnia przy zajęciu więcej niż 50% szerokości do całkowitej

6,00 zł/m2/dzień

c) chodnik

3,00 zł/m2/dzień

d) pozostała część pasa drogowego

2,00 zł/m2/dzień

2. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej o możliwościach przesyłu danych co najmniej 100/100 mb/s dla odbiorcy
końcowego, wysokość stawek opłaty rocznej wynosi:
a) na obiekcie mostowym

- 10,00 zł/m2

b) poza obiektem mostowym

- 1,00 zł/m2

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, innych niż określone w ust. 2, wysokość stawek opłaty
rocznej wynosi:
a) na obiekcie mostowym

- 160,00 zł/m2

b) poza obiektem mostowym

- 16,00 zł/m2

4. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wysokość stawki opłaty wynosi: 0,10 zł/m2/dzień
5. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam, wysokość stawki opłaty wynosi: 0,50zł/m2/dzień

