
 

 

UCHWAŁA NR XX/144/2012 

RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 6 czerwca 2012 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego  

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40 ust 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się:  

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowodworskiego jak poniżej:  

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót 

w pasie drogowym.  

  

Element zajęcia  stawka (zł)  

Za zajęcie jezdni  

a) do 20% szerokości jezdni  7,00  

b) powyżej 20% do 50% szerokości jezdni  8,50  

c) powyżej 50% szerokości jezdni  10,00  

Za zajęcie chodnika  7,00  

Za zajęcie pozostałych elementów ( pobocze, rów, zieleniec itp.)  6,00  

2. Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 

urządzenia w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu 

drogowego.  

  

Element zajęcia  stawka (zł)  

Za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi  

Poza obszarem zabudowanym  55,00  

W obszarze zabudowanym  90,00  

Na obiekcie mostowym  200,00  
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3. Ustala się dzienne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu budowlanego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

  

 stawka (zł)  

Obiekty handlowe i usługowe  

1) Obszar niezabudowany  2,00  

2) Obszar zabudowany- miejscowości  2,00  

4. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni reklamy w związku  

z umieszczeniem jej w pasie drogowym.  

  

Element zajęcia  stawka (zł)  

Reklamy  6,00  

5. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² zajętej powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności.  

  

Element zajęcia  stawka (zł)  

Pod parkingi  2,00  

Tymczasowe stoiska handlowe  6,00  

§ 2.  

Do decyzji wydanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się dotychczasowe stawki za 

zajęcie pasa drogowego.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/44/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 05.03.2007 r.w sprawie 

ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Zbigniew Ptak 
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