
UCHWAŁA NR XXVII/249/2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla 
których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego

Na  podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, zm. Dz. U z 2016 r. poz. 1920 i 2255)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest 
Zarząd Powiatu Słupskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

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

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach   

1 – 3 w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest 
Zarząd Powiatu Słupskiego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1035



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Olech
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/249/2017

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 21 lutego 2017 r.

do Uchwały Nr ....../2017
Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ............2017 r.

1.  Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Lokalizacja - 
charakterystyka drogi

Stawka opłaty 
za zajęcie do 

50% 
szerokości 

jezdni

Stawka opłaty za 
zajęcie powyżej 
50% szerokości 

jezdni

Stawka opłaty za 
zajęcie chodnika 

lub ścieżki 
rowerowej

Stawka opłaty za 
zajęcie zieleni 

przydrożnej lub 
pobocza

zł/m2/dzień zł/m2/dzień zł/m2/dzień zł/m2/dzień
Drogi o nawierzchni 
twardej w terenach 

zabudowanych
9,00 10,00 9,00 7,00

Drogi o nawierzchni 
twardej w terenach 
niezabudowanych

8,00 9,00 8,00 7,00

Na pozostałych 
drogach o nawierzchni 

gruntowej
7,00 8,00 7,00 7,00

2.  Stawki opłat całorocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Urządzenie umieszczone w obrębie:

Lokalizacja -  
charakterystyka drogi

Jezdni i zatok 
autobusowych

Chodnika 
i ścieżki 

rowerowej

Pobocza, pasa 
zieleni, rowu 
przydrożnego

Obiektu 
inżynierskiego 

(mostu, 
przepustu, 

kładki
zł/m2/rok zł/m2/rok zł/m2/rok zł/m2/rok

Drogi o nawierzchni 
twardej w terenach 

zabudowanych 190,00 170,00 140,00 190,00

Drogi o nawierzchni 
twardej w terenach 
niezabudowanych 170,00 160,00 140,00 190,00

Na pozostałych 
drogach 

o nawierzchni 
gruntowej

140,00 140,00 140,00
190,00

Za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę 
w wysokości 1 zł za 1 m2 zajętej powierzchni pasa drogowego.

3.   Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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Stawka   opłaty    za   powierzchnie    obiektu 
budowlanego w obrębie:Lokalizacja - 

charakterystyka drogi chodnika i ścieżki 
rowerowej

pobocza     i     innych 
elementów pasa dróg.

Stawka opłaty za 
powierzchnię reklamy

zł/m2 /dzień zł/m2/dzień zł/rn2/dzień
Ulice na terenie miasta 

Ustki 3,00 2,00 2,00

Drogi o nawierzchni 
twardej w terenach 

zabudowanych
2,50 2,00 1,00

Drogi o nawierzchni 
twardej w terenach 
niezabudowanych

2,00 2,00 0*)

Na pozostałych 
drogach o nawierzchni 
gruntowej w terenach 

zabudowanych

1,50 1,00 0,50

*) znak "0" oznacza zakaz umieszczania reklam wynikający z art. 39 ust. l pkt 5 ustawy o drogach 
publicznych.

4.  Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż pkt 1-3.

Lokalizacja - 
charakterystyka 

drogi

Stawka opłat za 
„kopertę" dla 
pojazdu osoby 

o obniżonej 
sprawności

Stawka opłat za 
„kopertę" dla 

pojazdu osobowego

Stawka opłat za 
zajęcie pasa 

drogowego pod 
„ogródek 

konsumpcyjny"         
lub stoisko 
handlowe

Stawka opłaty za 
zajęcie pasa 

drogowego na cele 
inne niż wymienione 

obok

zł/m2/dzień zł/m2/dzień zł/m2/dzień zł/m2/dzień
Ulice na terenie 
miejscowości 

w pasie nadmorskim 
oraz miasta Kępice 

0,25 0,35 3,50 1,00

Drogi o nawierzchni 
twardej w terenach 

zabudowanych
0,25 0,35 2,00 1,00

Drogi o nawierzchni 
twardej w terenach 
niezabudowanych

- - 1,50 0,50

Na pozostałych 
drogach  

o nawierzchni 
gruntowej 
w terenach 

zabudowanych

- -
1,00 0,50
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