
Uchwala Nr XIII/97/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie wysokascci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drug powiatowych na 
cele niezwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronq drug. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z po2n. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 
z poZn. zm.) Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§1 

Uchwala okre§la wysoko§e stawek oplat za zajecie 1 m2  pasa drogowego dr6g powiatowych 
dotyczqce: 

1) prowadzenia robot w pasie drogowym, 
2) umieszczania w pasie drogowym obiektow i urzqdzeli infrastruktury 

telekomunikacyjnej, 
3) umieszczania w pasie drogowym innych urzqdzen infrastruktury technicznej nie 

zwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
4) umieszczania w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwiqzanych z potrzebami 

zarzjdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 
5) zajecia pasa drogowego na prawach wylqcznoki w celach innych niz wymienione 

w pkt 1-4. 

§2 

1. Za zajecie 1 m2  pasa drogowego, o ktorym mowa w §1 pkt 1 ustala sic nastcpujqce stawki 
oplat za kazdy dzien zajccia drogi: 
1) jezdni do 20% szerokoki 	 - 4,00 zl, 
2) jezdni pow. 20% do 50% szerokoki 	 - 6,00 zl, 
3) jezdni pow. 50% do calkowitego zajccia jezdni 	 - 10,00 zl, 
4) pozostalych elementow pasa drogowego (pobocza, chodniki, zatoki autobusowe, zatoki 
postojowe, place, §cieZki rowerowe, ciigi piesze) 	 - 3,00 zl. 
5) pasa drogowego w odniesieniu do obiekt6w i urzqdzeii infrastruktury 
telekomunikacyjnej 	 - 0,20 zl 

2. W przypadku zajccia roZnych elementow pasa drogowego, o ktorych mowa w ust. 1 
opiate oblicza sic proporcjonalnie do wielkoki ich udzialow w calkowitym zajeciu pasa 
drogowego. 

§3  

1. Za zajecie pasa drogowego, o ktorym mowa w §1 pkt 2 ustala sic rocznq oplatc 
w wysokoki 20 zl za 1m2  powierzchni pasa drogowego zajctego przez rzut poziomy 
umieszczanego urzqdzenia. 



2. Za zajccie pasa drogowego, o kt6rym mowa w §1 pkt 3 ustala sic nastepujqce roczne 
stawki oplat za 1m2  powierzchni pasa drogowego zajetego przez rzut poziomy umieszczanego 
urzqdzenia: 

1) w pasie drogowym 	 - 40,00 zl, 
2) na drogowym obiekcie inZynierskim 	 - 200,00 zl. 

3. Roczne stawki oplat w wysokoki okre§lonej w ust. 1 i 2 obejmujq pelny rok kalendarzowy 
umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inZynierskim. 
4. Za niepelny rok kalendarzowy wysokoge stawek oplat obliczana jest proporcjonalnie do 
liczby dni umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie 
inZynierskim. Do ustalenia oplaty przyjmuje sic 365 dni w roku. 
5. W przypadku zajecia roZnych elementow pasa drogowego, o ktorych mowa w ust. 2 opiate 
oblicza sic proporcjonalnie do wielkoki ich udzialow w calkowitym zajeciu pasa drogowego. 

§4 

1. Za kaZdy dzien zajccia pasa drogowego, o ktorym mowa w §1 pkt 4 ustala sic stawke 
oplaty w wysokoki 0,50 z1 za 1m2  powierzchni pasa drogowego zajetego przez rzut 
poziomy obiektu budowlanego, w tym handlowego lub uslugowego. 

2. Za ka2dy dzien umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala sic stawke oplaty 
w wysokoki 1,50 z1 za 1 m2  powierzchni reklamy. 

3. Nie pobiera sic oplat za zajecie pasa drogowego przez wiaty przystankow autobusowych 
i zjazdy do nieruchomoki, tablice propagujqce bezpieczelistwo ruchu drogowego oraz 
informacje o gminie, powiecie, wojewodztwie, szczegolnie w postaci planow, map, tablic 
lub plansz oraz informacji dotyczqcych ochrony grodowiska lub edukacji. 

§5  

Za kaZdy dzieri zajecia pasa drogowego, o ktorym mowa w §1 pkt 5 ustala sic stawkc oplaty 
za 1m2  powierzchni w wysokoki 0,50 zl. 

§6 

Wnioski zloZone przed dniem wejkia w Zycie niniejszej uchwaly podlegaja zalatwieniu na 
podstawie przepisow dotychczasowych. 

ii 	 §7 

Traci moc uchwala Nr XXXIX/235/2013 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 5 grudnia 2013 r. 
w sprawie wysokoki stawek oplat za zajecie pasa drogowego drOg kategorii powiatowej na 
cele niezwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronq drag (Dz. Urz. 
Woj . Maz. poz. 13366). 

§8  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu. 

§9  

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzcdowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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