
 

 

UCHWAŁA NR 29/V/2015 

RADY POWIATU WE WRZEŚNI 

z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 

wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § l. Ustala się stawki opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

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 Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m
2 

powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych 

w celu, o którym mowa w § l pkt. 1 i 4 za 1 dzień zajęcia: 

1) jezdni o szerokości do 20% pozwalającej na zachowanie dwukierunkowego ruchu pojazdów – 4,00 zł 

2) jezdni o szerokości od 20% do 50% wymagającej wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów do jednego 

pasa (ruch wahadłowy) – 6,00 zł 

3) jezdni o szerokości powyżej 50% wymagającej wprowadzenia ruchu pojazdów wytyczonym 

i oznakowanym objazdem – 9,00 zł 

4) pozostałych elementów pasa drogowego znajdujących się poza jezdnią – 4,00 zł 

2. Za prowadzenie robót w celu budowy, przebudowy i remontu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

(sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej) stawki pomniejsza się o 50%. 

§ 3. 1 Ustala się następujące stawki opłat za 1 m
2 

powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych zajętego 

przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń, o którym mowa w § l pkt. 2 za 1 rok umieszczenia: 

1) na jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego znajdujących się poza jezdnią  – 21,90 zł 

2) na drogowym obiekcie inżynierskim – 131,40 zł 

3. Za umieszczanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej) 

stawki pomniejsza się o 50%. 
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§ 4. 1 Ustala się następujące stawki opłat za 1 dzień umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych 

obiektów budowlanych oraz reklam, o którym mowa w § l pkt. 3 za 1 m
2 
powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego i elementu budowli – 0,05 zł 

2) reklamy – 2,00 zł 

3) obiektu zawierającego informacje o województwie, powiecie lub gminie oraz informacje o zrealizowanych 

inwestycjach w ramach dofinansowań ze środków zewnętrznych  – 0,01 zł 

§ 5. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m
2 

lub powierzchni pasa drogowego zajętej 

przez rzut poziomy obiektu budowlanego, elementu budowli lub urządzenia mniejszej niż 1 m
2 

jest traktowane 

jak zajęcie 1 m
2 
pasa drogowego. 

§ 6. Traci moc uchwała nr 86/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012 r. oraz uchwała 

nr 187/XXIX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

 (-) Grzegorz Kaźmierczak 
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