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/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../......
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej
Powiatu Oświęcimskiego
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 460 z późn.zm. ), art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz U. z 2016 r. poz. 814) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu
Oświęcimskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 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 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego
w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 1,50 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości jezdni – 3,20 zł,
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 4,50 zł.
2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia
1 m2 pasa drogowego w wysokości – 1,00 zł.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej
Powiatu Oświęcimskiego zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:
1) poza obszarem zabudowanym – 10,00 zł,
2) na obszarze zabudowanym – 20,00 zł,
3) na obiekcie mostowym – 170,00 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłat oblicza się proporcjonalnie
do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Powiatu
Oświęcimskiego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, handlowego, lub usługowego
– 0,50 zł,
2) za 1 m2 powierzchni reklamy – 2,00 zł,
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3) za 1 m2 powierzchni witacza – 0,10 zł,
4) za 1 m2 powierzchni tablic informacyjnych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 0,10 zł.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie same
jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
§ 6. Opłaty wymienione w niniejszej uchwale nalicza i pobiera się w drodze decyzji administracyjnych
przy udzielaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XII/133/2011Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie
Podjęta w dniu 30 listopada 2011 r. uchwała Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego nie reguluje kwestii wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego na cele związane z umieszczaniem szczególnego rodzaju tablic informacyjnych, nie będących
znakiem drogowym, ani znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej.
Przedmiotowa uchwała określa stawkę opłaty dla innych niż tablice reklamowe tablic informacyjnych. Wprowadzenie
preferencyjnej stawki opłaty za tego typu tablice jest uzasadnione potrzebą poinformowania użytkowników drogi
np. o monitorowaniu danej gminy. Stosowanie tych tablic spełnia funkcję

analogiczną do znaków drogowych,

choć nie należą one do znaków informujących o obiektach użyteczności publicznej ustawianych przez gminę.
Z uwagi na fakt, że jest to specyficzny rodzaj reklamy nie stanowiącej reklamy o charakterze komercyjnym, stosowanie
niższej stawki opłaty jest uzasadnione.
Wprowadzenie dodatkowych stawek opłat za umieszczanie tablic informacyjnych spowoduje zwiększenie dochodów
budżetu Powiatu.
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