
UCHWAŁA NR XXXV/195/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późń. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późń. zm.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) prowadzenia w pasie drogowym robót dotyczących infrastruktury "ostatniej mili";

3) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

4) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą "ostatniej mili";

5) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

6) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili";

7) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-6.

2. Przez infrastrukturę "ostatniej mili", o której mowa w ust. 1 pkt.2, 4 i 6, rozumie się infrastrukturę 
telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2pkt. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
z 2017r., poz. 1907) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu 
do internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym 
w rozumieniu art. 2 pkt. 50 tej ustawy.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym  ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 4,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50 % szerokości - 6,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 7,00 zł;

4) przy zajęciu chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 5,00 zł;

5) przy zajęciu elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1-4 – 4,00 zł;

2. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia w pasie 
drogowym robót dotyczących infrastruktury "ostatniej mili" ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień 
zajęcia:

1) przy zajęciu 1m² powierzchni jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł;

2) przy zajęciu 1m² powierzchni jezdni od 20% do 50% szerokości - 3,00 zł;

3) przy zajęciu 1m² powierzchni jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni- 3,50 zł;

4) przy zajęciu 1m² powierzchni poza jezdnią - 2,00 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 
1 dzień.
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§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m² powierzchni pasa drogowego, drogi powiatowej 
zajętej przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego:

1) w drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł;

2) w jezdni oraz pozostałych elementach pasa drogowego - 50,00 zł

2. Roczna stawka opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury 
"ostatniej mili" niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1m² 
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi - 
5,00 zł.

3. Za umieszczenia na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury "ostatniej mili" ustala się 
roczną stawkę opłat za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 
75,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam

1) za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego 
handlowego lub usługowego – 0,50 zł;

2) za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów 
budowlanych - 1,50 zł;

3) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m² reklamy - 2,00 zł.

2. Stawka opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili" za 
1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia wynosi 
- 0,30 zł.

§ 5. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na prawach 
wyłączności w celach innych niż wymienione w §1 ust. 1 pkt.1-6:

1) w celu umieszczenia stoiska (straganu) handlowego, wystawowego, sprzedaży z samochodu lub przyczepy- 
3,00 zł;

2) w celu ekspozycji towarów przed sklepami- 2,50 zł;

3) w celu składowania materiałów (m. in. budowlane) - 6,00zł;

4) w celu zajęcia miejsca postojowego „koperty”:

a) dla inwalidów- 0,15 zł,

b) pozostałe- 0,30 zł;

5) w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych i piwnych- 2,00 zł;

6) inne rodzaje zajęcia (w tym m.in. automaty do sprzedaży napojów, artykułów spożywczych, lodówki, 
bankomaty, pojemniki do zbiórki odzieży) - 0,50 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 7. Traci moc uchwała NR IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 11 lutego 2011r. roku w sprawie 
stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar Powiatu Rawskiego, 
na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2222 z późń. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla
dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa
drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą przekroczyć 10zł za jeden dzień
zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200zł.

Przedmiotem przedłożonego projektu uchwały jest uregulowanie i ujednolicenie wysokości opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego. Dotychczas obowiązującym
aktem, regulującym tą kwestię jest Uchwała Nr IV/30/2011 uchwalona przez Radę Powiatu Rawskiego w dniu
11 lutego 2011r. Zachodzi zatem potrzeba zwaloryzowania opłat w tym zakresie. W przedłożonym projekcie
uchwały zwaloryzowano stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na cele inne niż
prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Proponowane stawki opłat
zostały dostosowane do panujących realiów, również w zakresie nie objętym regulacją przez dotychczas
obowiązującą uchwałę.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu Rawskiego, nowej uchwały w tej
sprawie.
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