
UCHWAŁA NR XI/78/2019 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 21 listopada 2019r. 

 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla 

których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego. 

Działając na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. 2019r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) w związku z art. 29 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1815) Rada 

Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych, dla których zarządcą jest 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego, 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. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele 

wymienione w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała  Rady  Powiatu Nowodworskiego Nr XXIV/159/2016 z dnia 

3 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/Mariusz Kraszewski  



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XI/78/2019 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO  

z dnia 21 listopada 2019r. 

 

 

Lp. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Obowiązująca 

wysokość 

stawki w zł 
1. Stawka dzienna za zajęcie 1 m² jezdni, torowiska, 

w trakcie robót prowadzonych w pasie drogowym 

uwzględniająca utrudnienia w ruchu 

Przy zajętości do 20 % szerokości jezdni 6,00  

Przy zajętości od 20 – 50 % szerokości jezdni 7,00 

Przy zajętości powyżej 50 % szerokości jezdni 8,00 

2. Stawka dzienna za zajęcie 1 m² trawnika, pobocza 

w trakcie robót prowadzonych w pasie drogowym 

  

4,00 

3. Stawka dzienna za zajęcie 1 m² chodnika i innych 

utwardzonych elementów drogi  

 5,00 

4. Stawka dzienna za zajęcie 1 m² pasa drogowego 

dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

Niezależnie od zajmowanego elementu drogi 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty rocznej za zajęcie 1 m² powierzchni 

pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia 

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami 

i potrzebami ruchu drogowego 

 

 

Kanalizacja 

sanitarna  

Instalacje cieplne 

 

 

Sieci główne 

Poza obszarem zabudowanym 12,00 

Na terenie obszaru 

zabudowanego 

18,00 

 

 

Przyłącza 

Poza obszarem zabudowanym 35,00 

Na terenie obszaru 

zabudowanego 

50,00 

 

 

 

 

 

Instalacje gazowe 

 

 

 

Sieci główne 

Poza obszarem zabudowanym 

 

30,00 

Na terenie obszaru 

zabudowanego 

40,00 

Na mostach i wiaduktach 200,00 

 

 

Przyłącza 

Poza obszarem zabudowanym 

 

60,00 

Na terenie obszaru 

zabudowanego 

80,00 

 

 

 

Sieci główne 

Poza obszarem zabudowanym 

 

60,00 



Linie energetyczne i przyłącza Na terenie obszaru 

zabudowanego 

80,00 

Na mostach i wiaduktach 200 

 

 

Urządzenia 

infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

 

Sieci główne 

i przyłącza 

Poza obszarem zabudowanym 20,00 

Na terenie obszaru 

zabudowanego 

20,00 

Na mostach i wiaduktach 20,00 

 

Rurociągi przesyłowe ( ropa 

naftowa, gaz ) 

Poza obszarem zabudowanym 90,00 

 

Na terenie obszaru 

zabudowanego 

120,00 

 

 

 

Instalacje wodne 

 

Sieci główne 

Poza obszarem zabudowanym  20,00 

Na terenie obszaru 

zabudowanego 

25,00 

 

Przyłącza 

Poza obszarem zabudowanym 35,00 

 

Na terenie obszaru 

zabudowanego 

50,00 

 

6. 

Stawka dzienna za zajęcie 1 m² powierzchni pasa 

drogowego przez rzut poziomy obiektu 

handlowego, usługowego usytuowanego w pasie 

drogowym 

Poza obszarem zabudowanym 

 

0,40 

Na terenie obszaru zabudowanego 

 

0,60 

Stanowiska handlowego tymczasowego (do 1 m-ca) 1,20 

 

 

7. 

Stawka dzienna za 1 m² powierzchni reklamy 

umieszczonej w pasie drogowym 

Reklama jednostronna 1,50 

 

Reklama dwustronna 3,00 

 

 

8. 

Stawka dzienna za dzierżawę 1 m² powierzchni 

pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami i potrzebami ruchu 

drogowego inne niż wymienione w pkt. 1 – 6 

  

0,60 

 


