UCHWAŁA NR XVI-183/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących
w zarządzie powiatu wołomińskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą
jest Zarząd Powiatu Wołomińskiego 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 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. 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
Elementy pasa drogowego
jezdnia do 20% szerokości, opaski, zatoki autobusowe, zatoki
postojowe
jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% szerokości
jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia
chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne
pobocza, place, pasy dzielące, pasy zieleni

Wysokość stawki opłaty
2,50 zł
4,50 zł
7,00 zł
3,50 zł
3,50 zł

2. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej nie umieszczonej w kanalizacji kablowej niezależnie od elementu pasa drogowego
i szerokości jego zajęcia, za każdy dzień zajęcia pasa drogowego – 0,20zł.
3. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień
zajęcia pasa drogowego w wysokości 3,50 zł.
4. Jeżeli wnioskodawcą zajęcia pasa drogowego w celu budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
z wyłączeniem budowy przyłączy, jest gmina, gminny zakład budżetowy lub spółka komunalna, wówczas
stosuje się stawkę w wysokości 10% stawek określonych w ust. 1-3.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat
za 1m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym:

Rodzaj urządzenia
Infrastruktury
wodociągowej,
kanalizacyjnej,
ciepłowniczej,
elektroenergetycznej,
gazowej, pozostałe
rodzaje infrastruktury

w poprzek
drogi w
jezdni
25,00 zł
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wzdłuż
drogi w
jezdni
25,00 zł

w chodniku,
ścieżce rowerowej,
ciągu pieszym,
ciągu
pieszo-jezdnym,
15,00 zł

w poboczu,
placu, pasie
dzielącym,
pasie zieleni
15,00 zł

w pozostałych
elementach
pasa
drogowego
15,00 zł
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Infrastruktury
telekomunikacyjnej

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1m²
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 200,00 zł.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia 1m² powierzchni:
1) zajętego przez rzut poziomy niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego obiektu budowlanego, zlokalizowanego w pasie drogowym, z wyłączeniem jezdni,
stanowiącego element infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej, gazowej oraz pozostałych rodzajów infrastruktury – w wysokości 0,90zł,
2) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 1,50 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, a w szczególności w postaci planów,
map, tablic, plansz (np. witaczy) – 0,05 zł,
c) świetlnej i podświetlanej – 5,00 zł,
d) typu LED – 5,00 zł;
3) reklamy inne niż wymienione w pkt 2 – 3,00 zł.
§ 5. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni drogi, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia:
Rodzaj lokalu, przeznaczenie gruntu lub cel zajęcia
pasa drogowego
Obiektu handlowego lub usługowego
Tymczasowego stanowiska handlowego
Innych obiektów
Prowadzenie robót budowlanych związanych budową
ogrodzeń od strony pasa drogowego
Prowadzenie robót od strony pasa drogowego
związanych z budową lub remontem budynku

Wysokość stawki
1,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
0,30 zł
0,30 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI-227/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego
Robert Perkowski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z późn. zm.) zarządca drogi pobiera opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 wyżej wskazanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
wysokość stawek wyżej wymienionych opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
Przyjęcie uchwały zmieniającej stawki opłat, które obowiązują od 2012 r. jest uzasadnione.
Stosowane obecnie stawki opłat są znacząco niższe od stawek obowiązujących w powiatach sąsiednich. Są
również niższe niż określone w przepisach stawki maksymalne. Pobierane tak niskie opłaty za zajęcie pasa
drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obniża dochody Powiatu, które powinny być
przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Niskie stawki opłat nie
wpływają mobilizująco na podmioty dokonujące zajęcia pasa drogowego co do wyznaczenia realnego
terminu realizacji robót. Podmioty te korzystają z pasa drogowego przez okres dłuższy niż wymaga tego
technologia realizacji robót. Skutkuje to przedłużającymi się uciążliwościami dla mieszkańców Powiatu w
zakresie możliwości poruszania się po drodze i jednoczesnym wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa na
zajętych odcinkach dróg. Zbyt niskie opłaty za zajęcie pasa drogowego zachęcają ponadto inwestorów do
wykorzystywania pasa drogowego do realizacji własnych celów, bez poszukiwania innych dostępnych
rozwiązań. Skutkuje to szybszym zużyciem nawierzchni jezdni i chodników oraz pogorszeniem warunków
ich użytkowania.
Zasadna jest również rezygnacja z obowiązującej dotychczas 90% bonifikaty w przypadku opłaty za
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z umieszczeniem sieci i
urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Taka bonifikata nie występuje w żadnym z sąsiednich
powiatów, stanowi istotne uszczuplenie przychodu zarządcy drogi i jest nieformalną pomocą publiczną dla
spółek lub gmin. Umieszczanie instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych w jezdni drogi powiatowej
stało się powszechną praktyką. Z punktu widzenia zarządcy drogi niesie to za sobą szereg negatywnych
konsekwencji. W szczególności prowadzi to do pogorszenia jakości dróg, w których umieszczone zostały
instalacje wodno-kanalizacyjne, a co za tym idzie konieczne są ich częste modernizacje i przebudowy.
Znacząco rosną koszty bieżących napraw i ich częstotliwość. Wzrasta niezadowolenie mieszkańców jako
użytkowników dróg z ich stanu technicznego.
Dodatkowo należy określić stawki opłaty za umieszczenie mediów w kanale technologicznym.
Załącznik nr 1 określa obecną wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg
powiatowych w Powiecie Wołomińskim i stawki powiatów sąsiednich, wysokość stawek proponowanych
oraz maksymalnych, zgodnie z art. 40 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.
j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
Robert Perkowski

Id: A2C77FFF-6BB3-4FB8-8655-12680384CE03. Podpisany

Strona 1

