
 

 

UCHWAŁA NR XIX/187/2016 

RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU 

z dnia 25 maja 2016 roku 

w sprawie ustanowienia preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 

Powiatu Oświęcimskiego na cele umieszczania toalet przenośnych, pojemników na odpady 

oraz innych obiektów umieszczanych na potrzeby organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 

2016 r. 

Na podstawie art. 40 ust. 4, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 

r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się preferencyjną stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni do 100% szerokości jezdni oraz 

innych elementów pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego w celu zajęcia pasa 

drogowego na prawach wyłączności innych niż wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o drogach 

publicznych dotyczącą umieszczania toalet przenośnych, pojemników na odpady oraz innych obiektów 

umieszczanych na potrzeby organizacji  Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 w kwocie 0,01 zł za każdy 

dzień zajęcia pasa drogowego. 

§ 2. W pozostałym zakresie do opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu 

Oświęcimskiego w celu, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) stosuje się uchwałę Nr XII/133/2011 Rady Powiatu w 

Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 

kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego. 

§ 3. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do opłat za okres od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 3 sierpnia 

2016 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu 

 

 

Radosław Włoszek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 3314
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