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Uchwala Nr. K~XY';U.J:/25.~/.~Q09
Rady Powiatu Nowodworskiego

Z dOłoa 29i!,rudnia 2009r o......~..•..••.•..

w sprawie zmiany uchwały Nr XVJ/90/2004 w sprawie opłaty za zajęcie pasa
drogowego

Działając na podstawie art.12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 40 ust.8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.ll5 ze
zmianami ) oraz art. 4 ust. l i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ze
zmianami) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XVV90/2004 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
25 marca 2004 r. w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego nadając mu nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Stawka dzienna za zajęcie l mZ jezdni, torowiska, w trakcie
robót prowadzonych w pasie drogowym uwzględniająca
utrudnienia w ruchu

Przy zajętości do 20 % szerokości jezdni
Przy zajętości od 20 - 50 % szerokości jezdni
Przy zajętości powyżej 50 % szerokości jezdni

2,40
2,80
3,20
1,60

Poza obszarem
zabudowan m

Sieci główne Na terenie obszaru
zabudowane o
Na mostach i
wiaduktach
Poza obszarem

Przyłącza zabudowan m
Na terenie obszaru
zabudowane o
Poza obszarem
zabudowan m

Sieci główne Na terenie obszaru
zabudowane o
Na mostach i
wiaduktach
Poza obszarem

Pr ł cza zabudowan m

Kanalizacja
sanitarna
Instalacje cieplne
Instalacje wodne
Rurociągi ( ropa
naftowa, gaz)

Stawka opłaty rocznej za zajęcie l mZ powierzchni pasa
drogowego przez rzut poziomy urządzenia niezwiązanego z
potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego
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zabudowane2o
Poza obszarem 20,00

Linie Sieci główne zabudowanym
telekomunikacyjne i i przyłącza Na terenie obszaru 40,00
energetyczne zabudowanego

Na mostach i 200,00
wiaduktach

Poza obszarem zabudowanym 0,25
5. Stawka dzienna za zajęcie l m2 powierzchni pasa

drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego, Na terenie obszaru zabudowanego 0,50
usługowego usytuowanego w pasie drogowym

Reklama jednostronna 1,50
6. Stawka dzienna za l m2 powierzchni reklamy umieszczonej

w pasie drogowym Reklama dwustronna 3,00

7. Stawka dzienna za dzierżawę l m2 powierzchni pasa 0,50
drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami i potrzebami ruchu drogowego inne niż
wymienione w pkt. 1 - 6
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN
WYSOKOŚCI STAWEK ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA

DROGACH POWIATOWYCH STAROSTWA NOWODWORSKIEGO

Po nowelizacji ustawy o drogach publicznych - ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.
Dz. U. Nr 200 poz. 1953 stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zostały określone w załączniku do Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr XVI/90/2004 z dnia 25.03.2004 r.

Przy ustalaniu stawek opłaty zgodnie z art. 40 ust. 9 uwzględniono:
• kategorię drogi, której pas drogowy jest zajęty
• rodzaj elementu zajętego pasa drogowego
• procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni
• rodzaj zajęcia pasa drogowego
• rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym

Wysokość opłaty w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zajęcia pasa
drogowego na prawach wyłączności ustalono jako iloczyn liczby metrów kwadratowych
zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie l mZ pasa drogowego i
liczby dni zajmowania pasa drogowego ( art. 40 ust. 4 ).

Wysokość opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury
technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego ustalono jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie
pasa drogowego ( art. 40 ust. 5 )

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu oraz reklam ustalono jako iloczyn liczby metrów kwadratowych
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo
powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie
l mZ pasa drogowego ( art. 40 ust. 6 ).
Ponieważ wysokość przedmiotowych stawek ustalona została przed pięciu laty i w
chwili obecnej zachodzi konieczność ich aktualizacji, niezbędnym stało się podjęcie
niniejszej uchwały.


