
 

UCHWAŁA NR XIV / 116 / 2019          
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO  

 z dnia 16 grudnia 2019 roku 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu 

Stalowowolskiego. 
 
 

Na podstawie art. 12, pkt. 7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 
r., poz. 511 z późn. zm.) i 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.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1.  
 

Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego 
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2.  
 

Traci moc uchwała Nr VI/49/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 marca 2007 r.  
 

§ 3.  
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.  
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 
 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV / 116 / 2019          
Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku 

 
Wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego – z wyłączeniem obiektów 
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

 
Lp. Rodzaj zajęcia pasa drogowego  Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm. 

Wysokość 
stawki 

(zł) 

1. Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  
w pasie drogowym nie związanych z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg  

Art. 40, ust. 1 i 2 pkt. 1 - iloczyn liczby metrów kwadratowych 
zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie  
1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, 
przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 
godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez  
1 dzień. 

 

a) Jezdnie dróg powyżej 50 % szerokości   6,00/m2/dzień  

b) Jezdnie dróg do 50 % szerokości   3,50/m2/dzień  

c) Ciągi piesze i rowerowe   3,00/m2/dzień  

d) Pozostałe elementy pasa drogowego   2,50/m2/dzień  

    

2. Zajęcie pasa drogowego przez umieszczania w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 

Art. 40, ust. 1 i 2 pkt. 2 - iloczyn liczby metrów kwadratowych 
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 
pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie 
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres 
krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym 
obiekcie inżynierskim. 

 

a) Korona drogi (jezdnia, ścieżki, chodniki, pobocza) 
- w obszarze zabudowanym  
- poza obszarem zabudowanym  

  
110/m2/rok* 
65/m2/rok* 

b) Inne elementy pasa drogowego  
- w obszarze zabudowanym  
- poza obszarem zabudowanym  

  
70/m2/rok* 
45/m2/rok* 

c) Obiekty inżynierskie   180/m2/rok* 
 

3. Zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz reklam 

Art. 40, ust. 1 i 2, pkt. 3 - 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 1 m2 pasa drogowego. 

 

a) Obiekty budowlane   0,30/m2/dzień 

b) Reklamy świetlne i podświetlane   3,00/m2/dzień 

c) Reklamy zawierające informacje o samorządzie 
terytorialnym (plany, mapy, tablice, plansz, itp.)  

 0,10/m2/dzień 

d) Pozostałe reklamy   2,00/m2/dzień 

4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności  
w celach innych niż wymienione w pkt 1–3. 

Art. 40, ust. 1 i 2 pkt. 4 - iloczyn liczby metrów kwadratowych 
zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie  
1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, 
przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 
godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez  
1 dzień. 

 

a) Pas drogowy   2,00/m2/dzień 

 
UWAGA  
* Dla urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej opłata wynosi 30 % stawki określonej dla 
pozostałych urządzeń.  
 
 
 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV / 116 / 2019          
Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku 

 
 

Wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego – dla obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej 
 

Lp. Rodzaj zajęcia pasa drogowego  Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm. 

Wysokość 
stawki 

(zł) 

1. Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  
w pasie drogowym nie związanych z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg  

Art. 40, ust. 1 i 2 pkt. 1 - iloczyn liczby metrów kwadratowych 
zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie  
1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, 
przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 
godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez  
1 dzień. 

 

a) Jezdnie dróg powyżej 50 % szerokości   0,20/m2/dzień  

b) Jezdnie dróg do 50 % szerokości   0,15/m2/dzień  

c) Ciągi piesze i rowerowe   0,12/m2/dzień  

d) Pozostałe elementy pasa drogowego   0,10/m2/dzień  

    

2. Zajęcie pasa drogowego przez umieszczania w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 

Art. 40, ust. 1 i 2 pkt. 2 - iloczyn liczby metrów kwadratowych 
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 
pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie 
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres 
krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym 
obiekcie inżynierskim. 

 

a) Korona drogi (jezdnia, ścieżki, chodniki, pobocza) 
- w obszarze zabudowanym  
- poza obszarem zabudowanym  

  
20/m2/rok 
15/m2/rok 

b) Inne elementy pasa drogowego  
- w obszarze zabudowanym  
- poza obszarem zabudowanym  

  
15/m2/rok 
12/m2/rok 

c) Obiekty inżynierskie   20/m2/rok 
 

3. Zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz reklam 

Art. 40, ust. 1 i 2, pkt. 3 - 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 1 m2 pasa drogowego. 

 

a) Obiekty budowlane   0,15/m2/dzień 

b) Reklamy świetlne i podświetlane   0,20/m2/dzień 

c) Pozostałe reklamy   0,15/m2/dzień 

4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności  
w celach innych niż wymienione w pkt 1–3. 

Art. 40, ust. 1 i 2 pkt. 4 - iloczyn liczby metrów kwadratowych 
zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie  
1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, 
przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 
godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez  
1 dzień. 

 

a) Pas drogowy   0,15/m2/dzień 
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