
RADA POW IATU W  OTW OCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 

tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38 
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 120/XV/19

RADY POWIATU W OTW OCKU 
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymanie i ochroną dróg, 
dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
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. Za zajęcie lm 2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się 
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszych, zatok autobusowych i postojowych -  4 zł;

2) jezdni do 50% szerokości -  5 zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości -  7 zł;
4) dla pozostałych elementów pasa drogowego -  2 zł.

2. Za zajęcie lm 2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, w odniesieniu do 
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy 
dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację -  w wysokości 
0,20 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące 
roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia:

1) w poprzek drogi -  150 zł;
2) wzdłuż drogi:

a) w jezdni -  100 zł;
b) poza jezdnią -  50 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, w odniesieniu do urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa 
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
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1) w poprzek drogi -  20 zł;
2) wzdłuż drogi:

a) w je z d n i-1 8 z ł;
b) poza je z d n ią - 15 zł.

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną 
stawkę opłaty za lm “ pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 
-  w wysokości 200 zł.

4. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na drogowym obiekcie 
inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za lm 2 pasa drogowego zajętego przez rzut 
poziomy umieszczanego urządzenia -  w wysokości 20 zł.

5. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, 2, 3 i 4 obejmują pełny rok 
kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie 
inżynierskim.

6. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 
1 n r  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -  w wysokości 1 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawkę opłaty za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, 
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -  
w wysokości 0,20 zł.

3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala 
się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni -  w wysokości 3 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 186/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 5859).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) zarządca drogi za zajęcie pasa drogowego 
pobiera opłatę.

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka 
samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Przyjęcie uchwały zmieniającej stawki opłat za zajęcie pasa drogowego jest konieczne 
ze względu na nowelizację ustawy o drogach publicznych, w myśl której w odniesieniu do 
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty za prowadzenie robót 
w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zajęcie pasa 
drogowego na prawach wyłączności nie mogą przekroczyć 0,20 zł/lm 2 za jeden dzień 
zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego nie może przekroczyć 20 zł/lmVrocznie.

Rady


