Uchwała Nr XX/158/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie
Powiatu Jasielskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2019 poz. 511 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

1
Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Zarząd
Powiatu Jasielskiego, 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 niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam;
4)zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt1-3.

2
Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego w celu, o którym mowa w 1 pkt 1, ustala
się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
Stawka opłaty w zł/m2

Rodzaj zajęcia pasa drogowego
Jezdnia przy zajęciu do 50 % szerokości

5,00

oraz zatoki

Jezdnia przy zajęciu powyżej 50 %

8,00

szerokości
Chodnik, place, ścieżki rowerowe, ciągi

5,00

piesze i pieszo-jezdne
Pozostałe elementy pasa drogowego
(pobocza, rowy, pasy zieleni, drogi o

2,00

nawierzchni gruntowej)
0,20

dla infrastruktury telekomunikacyjnej

3
1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w 1 pkt 2, ustala się następujące
roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
Rodzaj urządzenia umieszczanego

Stawka opłaty w zł/m2

w pasie drogowym
Kanalizacyjne,

wodociągowe,

gazowe,

ciepłownicze, energetyczne w poprzek
drogi i wzdłuż drogi poza jezdnią

100,00

Kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe,
ciepłownicze, energetyczne wzdłuż drogi

150,00

w jezdni
Kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe,
ciepłownicze, energetyczne wzdłuż lub

100,00

poprzek drogi poza jezdnią, chodnikiem,
zatoką i drogą rowerową

2.Za umieszczenie urządzenia określonego w ust. 1 na drogowym obiekcie inżynierskim
ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 150,00 zł.
3.Za umieszczenie w pasie drogowym i/lub na drogowym obiekcie inżynierskim
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia - w wysokości 20,00 zł.

4
1.Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami ruchu drogowego, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy:
1)obiektu budowlanego - 5,00 zł, z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej;
2)obiektu budowlanego infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł.
2.Za umieszczenie w pasie drogowym reklam ustala się opłatę w wysokości 3,00 zł
za 1 m2 powierzchni reklamy, za każdy dzień zajęcia.

5
1.Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w

1 pkt 4 z wyłączeniem

infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 powierzchni na:
1)ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 2,00 zł;
2)stragany niebędące obiektami budowlanymi oraz inne urządzenia eksponujące towar
-2,00 zł;
3)inne niewymienione w pkt. 1-2 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego
na prawach wyłączności - 2,00 zł.
2.Za zajęcie pasa drogowego, przez

obiekty

i

urządzenia

infrastruktury

telekomunikacyjnej ustala się opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa
drogowego w wysokości - 0,20 zł.

6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

7
Traci moc Uchwała Nr XVII/109/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie Powiatu Jasielskiego.

8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNI^ZĄCY RADY
Robert Snoch

