
UCHWAŁA Nr XXVII/197/2009 

Rady Powiatu Tureckiego z dnia 19 lutego 2009 roku 

 

w sprawie:      ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg 

                     powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego 
 

Na podstawie art. 12 pkt.7,11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym                 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984,  Nr 200, poz. 1688, z 2003 r Nr 214, poz. 1806, Nr162, poz. 1568, z 2004 r Dz. U. Nr 153, poz.1271, 

Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 40 ust. 8,9,10 i 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                  

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) Rada Powiatu Tureckiego uchwala co 

następuje:  

§1 

1. Wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, 

przebudową, remontem i ochroną dróg za każdy dzień zajęcia wynoszą: 

1)  za 1m2 jezdni do 20% szerokości jezdni                                                    -   4,00 zł 

2)  za 1m2 jezdni od 20% do 50% szerokości jezdni                                      -   6,50 zł 

3)  za 1m2 jezdni powyżej 50% szerokości jezdni                                           -   9,50 zł 

4)  za 1m2 ciągów pieszych ( chodnika, placów, ścieżek rowerowych )         -  4,00 zł 

5)  za 1m2 pozostałych elementów pasa drogowego                                        -  3,00 zł   
 

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych                    

z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego ustala się wysokość rocznej  

stawki opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy w/w urządzeń 

infrastruktury technicznej w wysokości: 

1)  poza granicami administracyjnymi  miast           –     25,00 zł 

2)  w granicach administracyjnych miast                  –     55,00 zł 

3)  na obiektach mostowych                                        –   200,00 zł 

 

3. Stawki za niepełny rok należy obliczać proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia 

w pasie drogowym. 
 

4. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się n/w wysokości 

stawek opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez : 
 

       1)  rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowego lub usługowego) za każdy dzień zajęcia pasa 

            drogowego w wysokości 0,70 zł 

       2)  powierzchnie reklamy jednostronnej w wysokości 1,50 zł 

§2 

Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego zgodnie z §1 ust. 1,3 i 4 o powierzchni mniejszej niż 1m2 

stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.  

§3 

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny należy traktować jak zajęcie pasa drogowego 

przez jeden dzień.  

§4 

Za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego 

w zezwoleniu, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu – Zarząd Dróg Powiatowych w Turku 

wymierzy w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 – krotności opłat 

ustalonych na podstawie wysokości stawek zgodnie z §1 ust. 1,2 i 3. 

§5 

Traci moc uchwała nr XL/242/2005 Rady Powiatu Tureckiego   z dnia 28 czerwca 2005 roku w 

sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Tureckiego. 

§6 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

§7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXVII /197/ 2009 

Rady Powiatu Tureckiego z dnia 19 lutego 2009 roku 

 

w sprawie:      ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg 

                     powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego 
 

 

                 Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2007 Nr 19 poz. 115  )  RR aa dd aa   PP oo ww ii aa tt uu   jest zobowiązana ustalić wysokość stawek opłat za zajęcie 1 

m2 pasa drogowego dla dróg powiatowych. 

                 Z uwagi na znaczny wzrost cen i usług od czerwca 2005r. ( ostatnia uchwała w przedmiotowej 

sprawie) uzasadnione staje się podniesienie wysokości opłat za zajęcie  1m2  pasa dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Tureckiego. Środki uzyskane z ww opłat  zostaną przeznaczone na remonty dróg i 

chodników  w Naszym Powiecie.  

                 W związku z powyższym  traci moc uchwała Rady Powiatu Tureckiego  nr  XL/242/2005 z 

dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa 

drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego i uchwala się nową uchwałę 

regulującą  ww opłaty. 

                 Z podanych wyżej względów podjęcie uchwały jest uzasadnione . 


