
UCHWAŁA NR X/79/2019
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 23 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 511 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 2018 r. poz. 2068 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 (nie dotyczy robót związanych z umieszczeniem urządzeń telekomunikacyjnych).

Element zajęcia Stawka
Za zajęcie jezdni
a) do 50% szerokości jezdni 8,00 zł
b) powyżej 50% szerokości jezdni 10,00 zł
Za zajęcie chodnika 9,00 zł
Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze, rów, zieleniec itp.) 8,00 zł

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót 
w pasie drogowym związanych z umieszczeniem urządzeń telekomunikacyjnych.

Element zajęcia Stawka
Za zajęcie jezdni do 100% 0,20 zł
Za zajęcie chodnika 0,20 zł
Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze, rów, zieleniec itp.) 0,20 zł

3. 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 (nie dotyczy urządzeń telekomunikacyjnych, wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej)

Element zajęcia Stawka
Za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
W pasie drogowym 200,00 zł
Na obiekcie mostowym 200,00 zł

4. 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 (dotyczy urządzeń telekomunikacyjnych, wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej)

Element zajęcia Stawka
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Za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
W pasie drogowym 20,00 zł
Na obiekcie mostowym 20,00 zł

5. Dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy w związku z umieszczeniem jej w pasie drogowym.

Element zajęcia Stawka
Pod reklamę 10,00 zł

6. Dzienna stawka opłaty za 1 m2 zajętej powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności.

Element zajęcia Stawka
Na prawach wyłączności 10,00 zł

§ 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 XX/144/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 6 czerwca 
2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim

Robert Ciżmowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 216


		2020-01-08T14:18:49+0000
	Polska
	Ewa Kuczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




