
 

 

UCHWAŁA NR IX/73/2015 

RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO 

z dnia 23 września 2015 roku 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczenie 
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. Nr 595 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460) – Rada Powiatu w Miechowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Miechowskiego, wysokość stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

na które wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 2. Stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia, w celu prowadzenia robót w pasie 

drogowym oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach wynosi : 

1) za zajęcie pasa jezdni do 20% szerokości,      - 4,00 zł, 

2) za zajęcie pasa jezdni do 50% szerokości      - 6,00 zł, 

3) za zajęcie pasa jezdni powyżej 50% szerokości     - 8,00 zł, 

4) za zajęcie chodnika        - 3,00 zł, 

5) za zajęcie poboczy, rowów drogowych, zjazdów     - 3,00 zł, 

6) za zajęcie parkingów, zatok postojowych i autobusowych    - 2,00 zł, 

7) za zajęcie pozostałych części pasa drogowego     - 2,00 zł, 

§ 3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 

§ 4. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynosi za każdy 

dzień zajęcia pasa drogowego za 1 m2 zajętej powierzchni pasa drogowego lub powierzchni reklamy : 

1) obiekty budowlane, obiekty handlowe, obiekty usługowe 

- w obszarze zabudowanym    - 1,00 zł, 

- poza obszarem zabudowanym    - 1,00 zł, 

2) reklamy       - 2,00 zł, 

- za każdy następny m2 (nawet niepełny)  - 2,00 zł, 

3) wydzielone miejsce pod tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł, 
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4) wydzielone miejsce parkingowe  - 0,50 zł / dobę 

§ 5. Stawki opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej wraz z przyłączami, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego tego urządzenia wynosi : 

1) linie energetyczne kablowe i napowietrzne oraz przyłącza  

- w obszarze zabudowanym  - 50,00 zł, 

- poza obszarem zabudowanym  - 50,00 zł, 

2) sieci teletechniczne kablowe i napowietrzne oraz przyłącza 

- w obszarze zabudowanym  - 50,00 zł, 

- poza obszarem zabudowanym  - 50,00 zł, 

3) kanalizacja sanitarna z przyłączami, kanalizacja deszczowa z przyłączami, sieci wodociągowe z przyłączami 

- w obszarze zabudowanym    - 20,00 zł, 

- poza obszarem zabudowanym    - 10,00 zł, 

4) sieci gazowe z przyłączami, sieci ciepłownicze z przyłączami 

- w obszarze zabudowanym    - 50,00 zł, 

- poza obszarem zabudowanym    - 25,00 zł, 

5) urządzenia infrastruktury technicznej jak w punktach 1, 2, 3 i 4 lecz umieszczone na obiektach mostowych

       - 200,00 zł, 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Mariusz Wolny 
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