
 

 

UCHWAŁA NR X/81/2019 

RADY POWIATU W OSTRÓDZIE 

z dnia 5 listopada 2019 r. 

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

których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r., 

poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 

z 2018r. poz.2068 z późn. zm.)  w związku z art. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., 

poz.1815) Rada Powiatu uchwała, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

w Ostródzie, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu  Nr XXVII/199/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 7 kwietnia 2017r., poz. 1619). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Beata Mazur 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 listopada 2019 r.

Poz. 5632



Załącznik do uchwały Nr X/81/2019 

Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 5 listopada 2019 r. 

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

L.p. Rodzaj zajęcia pasa drogowego Stawki opłat 

I. Za zajęcie 1 m
2
 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia 

robót w pasie drogowym z wyłączeniem prac w celu umieszczania obiektów 

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 
1)jezdni: 

a)nie przekraczające 20 % szerokości 

b)powyżej 20 % szerokości 

c)100 % szerokości 

2)chodnika, pobocza 

3)pasa zieleni 

 

 

 

 

6,00 zł/dzień 

7,00 zł/dzień 

10,00 zł/dzień 

5,00 zł/dzień 

4,00 zł/dzień 

II. Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego z wyłączeniem obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 

200,00 zł/rok 

III. Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celu prowadzenia robót dotyczących 

umieszczania obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej: 
 

a)  wszystkie elementy pasa drogowego 

 

 

 

0,20 zł/dzień 

IV. Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego dotyczących wyłącznie obiektów 

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 

20,00 zł/rok 

V. Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 

obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

ruch drogowego oraz reklam:  

1)obiekty budowlane: 

a)obiekty handlowe, usługowe oraz inne obiekty budowlane wraz z elementami 

towarzyszącymi, tj. schody, podjazdy, balkony, docieplenia. 

b)inne obiekty budowlane nie wymienione w ppkt a. 

2) reklamy 

 

 

 

 

 

0,50 zł/dzień 

1,00 zł/dzień 

2,00 zł/dzień 

VI. Za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 

wymienione w poz. I-III 

2,00 zł/dzień 
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