
UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia  

 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

 
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Krapkowickiego, na cele niezwiązane w 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. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych, w celach określonych w § 1 
pkt 1 i 4, stawka opłaty za każdy dzień zajęcia wynosi: 

1) za zajęcie jezdni poniżej 20% szerokości – 2,50 zł; 
2) za zajęcie jezdni od 20% do 50% szerokości – 5,00 zł; 
3) za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości – 7,00 zł; 
4) za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych  

i ciągów pieszych – 5,00 zł; 
5) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1 – 4, w tym  

w szczególności poboczy, rowów przydrożnych, pasów zieleni – 2,00 zł. 
 
 § 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, w celach określonych w § 1 pkt 2 roczna 
stawka opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
umieszczanego urządzenia wynosi – 40,00 zł, a na drogowym obiekcie inżynierskim – 160,00 zł. 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
 
 § 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, w celach określonych w § 1 pkt 3, stawka opłaty 
wynosi za 1 m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 1,00 zł; 
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 1,00 zł. 

2. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu stawka opłaty za 1 m2 
powierzchni reklamy wynosi – 1,50 zł. 
3. Umieszczanie w pasie drogowym elementów promujących jednostki samorządu terytorialnego jest 
zwolnione z opłat.  
 
 § 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/85/2004 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 lutego 2004 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Krapkowickiego. 
  
 § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
  
 § 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
                 

 



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

 
 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1440 z późn. zm.) organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zostały upoważnione 
do ustalenia dla dróg, których zarządcą jest dana jednostka, opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

W art. 40 ust. 9 ustawy wskazano kryteria, które należy uwzględnić przy ustalaniu stawek 
powyższych opłat. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, przy ustalaniu stawek uwzględnia się: 

a) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; 

b) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; 

c) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 

d) rodzaj zajęcia pasa drogowego. 

Uchwała wprowadza jedną stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego w obszarze zabudowanym i poza 
obszarem zabudowanym, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 08.06.2016 r. sygn. akt III SA/Wr 524/16 – „Różnicowanie stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego w zależności od lokalizacji drogi (w terenie zabudowy lub poza terenem 
zabudowanym), stanowi o przyjęciu kryterium pozaustawowego, czyli niedopuszczalnego przez prawo 
(ustawę).” 

Stawki opłat zostały utrzymane z dotychczasowej uchwały, jedynie zwiększono stawkę za 
umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego z kwoty 0,40 zł na 1,00 zł. 

Dodano również zapis, że umieszczenie w pasie drogowym reklam promujących jednostki samorządu 
terytorialnego (m. in. witacze) jest zwolnione z opłat. 
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