
 

 

UCHWAŁA NR XV/214/2020 

RADY POWIATU W ŻYWCU 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2020.920 t.j.) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz.U.2020.470 t.j.). 

Rada Powiatu w Żywcu 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Żywieckiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXI/308/2013 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady 

 

 

Władysław Skrzyp 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2020 r.

Poz. 5426



Załącznik do uchwały Nr XV/214/2020 

Rady Powiatu w Żywcu 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Żywieckiego, których zarządcą jest 

Zarząd Powiatu w Żywcu, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  

i ochroną dróg. 

Lp 

CEL ZAJĘCIA PASA 
DROGOWEGO 
(na podstawie 
ustawy o drogach 
publicznych) 

ZAJĘCIA PASA 
DROGOWEGO 
(rodzaj urządzeń lub 
obiektów) 

RODZAJ ELEMENTU 
ZAJĘTEGO PASA 
DROGOWEGO 

JEDNOSTKA 
STAWKA 
OPŁATY (w 
złotych) 

1. 

Art. 40 ust. 2  
pkt. 1 
prowadzenie 
robót w pasie 
drogowym 
 

Prowadzenie robót w 
pasie drogowym 

Jezdnia do 20% 
zajmowanej 
szerokości 

Opłata za 
każdy dzień 
zajęcia 1 m2 
powierzchni 
pasa 
drogowego 
 

3,70 

Jezdnia powyżej 
20% do 50% 
zajmowanej 
szerokości 

6,10 

Jezdnia powyżej 
50% szerokości 

9,80 

Chodnik 
 

3,70 

Pozostałe elementy 
pasa drogowego 

2,50 

W stosunku do 
obiektów i urządzeń 
infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

0,20 

2. 

Art. 40 ust. 2 
punkt 2 
umieszczenie  
w pasie 
drogowym 
urządzeń 
infrastruktury 

1. Umieszczenie  
w pasie drogowym 
urządzeń 
infrastruktury 
technicznej 
niezwiązanej  
z potrzebami 

Nadziemne 
elementy pasa 
drogowego  
z wyjątkiem 
drogowych 
obiektów 
inżynierskich 

 
Roczna opłata 
za zajęcia 1 m2 
powierzchni 
pasa 
drogowego 
zajętej przez 

48,80 
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technicznej 
niezwiązanej  
z potrzebami 
zarządzania 
drogami lub 
potrzebami ruchu 
drogowego 

zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu 
drogowego 

 
Podziemne 
elementy pasa 
drogowego  
z wyjątkiem 
drogowych 
obiektów 
inżynierskich: 
W poprzek drogi 
 

rzut poziomy 
urządzenia 

48,80 

Wzdłuż drogi: 
- jezdni 

36,60 

- poza jezdnią 18,30 

Drogowe obiekty 
inżynierskie 

200,00 

2. Umieszczenie 
w pasie drogowym 
wodociągu, kanalizacji 
sanitarnej, 
ciepłociągu, 
gazociągu. 

Podziemne 
elementy pasa 
drogowego z 
wyjątkiem 
drogowych 
obiektów 
inżynierskich 
W poprzek drogi 

 
Roczna opłata 
za zajęcia 1 m2 
powierzchni 
pasa 
drogowego 
zajętej przez 
rzut poziomy 
urządzenia 

24,40 

Wzdłuż drogi: 
- w jezdni 

6,10 

- pozostałe 
elementy pasa 
drogowego 

1,30 

Drogowe obiekty 
inżynierskie 

121,80 

3. Umieszczenie  
w pasie drogowym 
urządzeń 
telekomunikacyjnych 

- w jezdni 20 

- pozostałe 
elementy pasa 
drogowego 

10 
 

Drogowe obiekty 
inżynierskie 

20 

3. 

Art. 40 ust. 2  
pkt. 3 
umieszczenie  
w pasie 
drogowym 
obiektów 
budowlanych 
niezwiązanych  
z potrzebami 
zarządzania 

1. Umieszczenie  
w pasie drogowym 
obiektów 
budowlanych 
niezwiązanych  
z potrzebami 
zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu 
drogowego  
z wyjątkiem reklam 

 
Chodnik 
 

Opłata za 
każdy dzień 
zajęcia 1 m2 
powierzchni 
pasa 
drogowego 
zajętego przez 
rzut poziomy 
obiektu 

1,30 
 

Pozostałe elementy 
pasa drogowego  
z wyjątkiem jezdni 

0,60 
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drogami lub 
potrzebami ruchu 
drogowego oraz 
reklam 2. Umieszczenie  

w pasie drogowym 
reklam  

Wszystkie elementy 
pasa drogowego 

 
Opłata za 
każdy dzień 
zajęcia 1 m2 
powierzchni 
jednostronnej 
reklamy 

1,90 
 

3. Umieszczenie  
w pasie drogowym 
obiektów 
budowlanych 
niezwiązanych  
z potrzebami 
zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu 
drogowego  
w stosunku do 
obiektów 
infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

W stosunku do 
obiektów 
infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

Opłata za 
każdy dzień 
zajęcia 1 m2 
powierzchni 
pasa 
drogowego 

0,20 

4. 

 
Art. 40 ust. 2  

pkt. 4 zajęcie pasa 
drogowego na 

prawach 
wyłączności  

w celach innych 
niż wymienione  
w art. 40 ust. 2  
pkt 1-3 ustawy  

o drogach 
publicznych 

 
1. Zajęcie psa 
drogowego na 
prawach wyłączności 
w celach innych niż 
wymienione w art. 40 
ust. 2 pkt 1-3 ustawy 
o drogach publicznych 
 

Chodnik 

Opłata za 
każdy dzień 
zajęcia 1 m2 
powierzchni 
pasa 
drogowego 

1,30 

Pozostałe elementy 
pasa drogowego z 
wyjątkiem jezdni 
 

0,60 

W stosunku do 
obiektów i urządzeń 
infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

0,20 

2. Stanowiska 
postojowe 
zastrzeżone – 
„koperta” 

Wszystkie elementy 
pasa drogowego z 
wyjątkiem jezdni 
 

0,60 

3. Przenośne punkty 
handlowe 

2,50 
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