
- Projekt- 
Uchwała Nr XXXVI/        /2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 lipca 2009 roku 
 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/ 162/ 2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia          
29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego                   
z późniejszymi zmianami.  

 
 
Na podstawie art. art. 12 pkt 11 i 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 40 ust. ust. 8 i 9 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115       
z późn. zm.) oraz w zw. z art. art. 4 ust. 1 i 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.                 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r., 
nr 68, poz. 449 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Załącznik do uchwały Nr XV/ 162/ 2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 
2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na 
drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego z późniejszymi zmianami zastępuje się 
załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2 
Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed wejściem w Ŝycie 
niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 4 
Niniejsza Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXXVI/…/2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 lipca 2009 roku 

 
 
 

Wykaz stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych  
Powiatu Wodzisławskiego 

 
 
I.  Za prowadzenie robót w pasie drogowym: 

a) jezdnia (zajęcie jezdni powyŜej 50% szerokości )  –  5,00 [zł / 1m2 / dzień] 
b) jezdnia (zajęcie jezdni do 50% szerokości ) –  4,00 [zł / 1m2 / dzień] 
c) chodnik, ścieŜka rowerowa –  3,00 [zł / 1m2 / dzień] 
d) pobocze, pozostałe elementy pasa drogowego –  2,50 [zł / 1m2 / dzień] 

 
II.  Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego: 

a) obiekt mostowy  –  200,00 [zł / 1m2 / rok] 
b) jezdnia – 150,00 [zł / 1m2 / rok] 
c) chodnik, ścieŜka rowerowa –   20,00 [zł / 1m2 / rok] 
d) pobocze, pozostałe elementy pasa drogowego –   15,00 [zł / 1m2 / rok] 

 
III.  Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: 

- Stawka = 1,00 [zł / 1m2 / dzień] 
 
IV.  Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na inne cele niŜ wymienione            

w pkt  I – III : 

a) pod działalność handlową  –  0,50 [zł / 1m2 / dzień] 
b) na wydzielone miejsca parkingowe (koperta) – 0,30 [zł / 1m2 / dzień] 
c) inne – 0,50 [zł / 1m2 / dzień] 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXXVI/        /2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 lipca 2009 roku 
 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/ 162/ 2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 
grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego z późniejszymi 
zmianami. 
  
 

Uchwałą nr XV/162/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku Rady Powiatu 
Wodzisławskiego ustaliła wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach 
powiatowych Powiatu Wodzisławskiego. 
 Stosowanie w praktyce zapisów załącznika do powołanej wyŜej uchwały wykazało, iŜ 
niekiedy inwestorzy nie respektowali jej regulacji tłumacząc się brakiem podstaw do jej 
zastosowania. 

Wobec powyŜszego konieczne było doprecyzowanie zapisów tej uchwały pod 
względem przejrzystości poszczególnych sformułowań dotyczących pobierania opłat za 
prowadzenie robót w pasie drogowym, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na inne cele niŜ 
wymienione wcześniej. Wprowadzone zmiany zapewnią właściwą  i jednolitą interpretację 
konieczności pobierania opłat z powyŜszych tytułów. 

 Stosownie do przepisu art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku                        
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 ze zm.) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest 
jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego, przy tym uwzględnia się: 

1) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; 
2) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 
3) rodzaj zajęcia pasa drogowego; 
4) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 
 

W wykonaniu przywołanej regulacji prawnej oraz mając na uwadze przedstawione 
argumenty proponuje się zmianę uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego wskazaną na 
wstępie.  

 
 
 
Dyrektor 

      Powiatowego Zarządu Dróg 
 
         /-/ inŜ. Marek Okularczyk 


