
 

 

OBWIESZCZENIE NR 3/2021 

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 

2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd 

Powiatu Cieszyńskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 232) zmienioną uchwałą: 

1) Nr XIX/172/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVI/168/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2020 r. poz. 5023), 

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Stanisław Kubicius 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 czerwca 2021 r.

Poz. 4351



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

| 

UCHWAŁA NR XXVI/168/16 

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, 

których zarządcą jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) 

Rada Powiatu Cieszyńskiego 

Uchwala, co następuje: 

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

Cieszyńskiego, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, 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 nie związanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych 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, o którym mowa § 1 pkt 1 ustala się 

następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł, 

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 5,00 zł, 

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł, 

4) przy zajęciu: chodników, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych - 2,00 zł, 

5) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł. 

§ 2a. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt 1,             

w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za każdy 

dzień zajęcia, niezależnie od zajętego elementu pasa drogowego – 0,20 zł. 

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 

1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia: 

1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł, 

2) poza drogowym obiektem inżynierskim - 20,00 zł. 

§ 3a. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, w odniesieniu do urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 

powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 
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1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 20,00 zł, 

2) poza drogowym obiektem inżynierskim - 20,00 zł. 

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawkę opłat za każdy dzień 

zajęcia 1 m2 powierzchni zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego np. handlowego lub usługowego 

oraz innych obiektów - 0,20 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się następujące stawki 

opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości: 

1) tablica jednostronna - 1,00 zł, 

2) tablica dwustronna - 2,00 zł, 

3) tablice zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, 

map, tablic lub plansz - 0,10 zł, 

4) tablice unijne informacyjno–pamiątkowe oraz tablice propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego - 

0,01 zł. 

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 i 2 podwyższa się 

o 100%. 

§ 4a. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, w odniesieniu do obiektów infrastruktury 

telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni zajętego przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego oraz innych obiektów, niezależnie od zajętego elementu pasa drogowego – 

0,20 zł. 

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy 

dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 

1) pod tymczasowe stoiska handlowe (np. przenośne punkty handlowe - stragany) oraz pod „ogródki 

gastronomiczne letnie i stałe” - 2,00 zł, 

2) pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - 0,20 zł, 

3) pod ekspozycję towarów, donice na kwiaty - 0,10 zł, 

4) pod wydzielone miejsca postojowe (koperty) zlokalizowane poza strefą płatnego parkowania wyłącznie na 

cele zaopatrzenia w rejonie prowadzonej działalności - 0,10 zł,  

5) w celach innych niż wymienione w powyższych punktach na prawach wyłączności - 2,00 zł. 

§ 5a. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, w odniesieniu do obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni, 

niezależnie od zajętego elementu pasa drogowego – 0, 20 zł. 

§ 6. Tracą moc: Uchwała Nr XIX/175/2004 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r.                 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Woj. Śl. nr 52 z dnia 

25.06.2004 r.), Uchwała Nr XXXIX/404/06 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIX/175/2004 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości 

stawek za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Woj. Śl. Nr 52 poz. 1484 z 28.04.2006 r.), Uchwała  

Nr XXXVII/333/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIX/175/2004 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie 

pasa drogowego (Dz. U. Woj. Śl. poz. 5897 z 02.10.2013 r.). 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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