
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/308/2013 

RADY POWIATU W ŻYWCU 

z dnia 30 września 2013 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz 595 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115) oraz art.163 kodeksu postępowania administracyjnego  

Rada Powiatu w Żywcu  

uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Żywieckiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu na cele nie związane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/237/04 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2004r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  

§ 4. Niniejsza uchwała stanowi , począwszy od dnia jej wejścia w życie, podstawę do zmiany wydanych na 

podstawie uchwały, o której mowa w §3 decyzji administracyjnych dot. zezwolenia na umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, w zakresie dotyczącym ustalenia wysokości ustalenia opłaty pobieranej za każdy 

rok.  

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą w zakresie określonych w §1 i §3 od dnia 1 stycznia 2014 r.  

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Edward Płonka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2013 r.

Poz. 6059



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/308/2013 

Rady Powiatu w Żywcu 

z dnia 30 września 2013 r. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Żywieckiego, których zarządcą jest 

Zarząd Powiatu w Żywcu, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg.  

-  

 

-  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6059



 

 

  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 6059


		2013-10-08T08:08:18+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




