
UCHWAŁA NR VIII/46/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/60/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182, poz. 3089) § 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele nie związane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku. 

 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Pokój
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 460) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których 
zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, 
z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania 
pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł. Uchwałą nr 
XI/60/11 z dnia 28 lipca 2011 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego ustaliła wysokość stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego na drogach powiatowych. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego i została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 182, poz. 3089. Zgodnie 
z przepisem § 1 uchwały, opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych pobierane są przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze. W związku likwidacją z dniem 30 czerwca 2015 r. Zarządu 
Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze przepis § 1 uchwały nr XI/60/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego stał się nieaktualny, w zakresie, 
w jakim wskazywał, iż przedmiotowe opłaty pobierane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej 
Górze. Mając powyższe na uwadze koniecznym stało się podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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