
UCHWAŁA NR XIV/479/20
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 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 2018 r. 
poz. 2068, 12, 317 i 1693 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 698, 730, 1716 i 1815), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2004 r. 
Nr 85 poz. 1592, z 2005 r.  Nr 60, poz. 1342, z 2006 r. Nr 42, poz. 754, z 2009 r. Nr 8, poz. 301, 
z 2010 r. Nr 18, poz. 354, z 2013r. poz. 2396, poz. 2546, z 2015 r. poz. 3142, poz. 4461) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót w pasie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 4:

1) jezdnia drogi krajowej i wojewódzkiej:

a) przy zajęciu do 20% szerokości 2,00 zł,

b) przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości 4,00 zł,

c) przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości 8,00 zł,

d) chodników, ciągów pieszych, pieszojezdnych, pasów dzielących, ścieżek 
rowerowych, placów w ciągach dróg, zatok oraz parkingów i zjazdów 2,00 zł,

e) pozostałych elementów pasa drogowego 1,20 zł,

2) jezdnia drogi powiatowej i gminnej:

a) przy zajęciu do 20% szerokości 1,60 zł,

b) przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości 3,40 zł,

c) przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości 6,00 zł,

d) chodników, ciągów pieszych, pieszojezdnych, pasów dzielących, ścieżek 
rowerowych, placów w ciągach dróg, zatok oraz parkingów i zjazdów 1,60 zł,

e) pozostałych elementów pasa drogowego 0,80 zł.”;

2) w § 2 dodaje się ust. 4, w brzmieniu:

„4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót w pasie drogowym, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej:

1) dla drogi krajowej i wojewódzkiej 0,20 zł,

2) dla drogi powiatowej i gminnej 0,20 zł.”;
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3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drogowym obiekcie inżynierskim 
ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2  rzutu poziomego umieszczanego urządzenia, 
z zastrzeżeniem ust. 3, w wysokości:

1) dla drogi krajowej i wojewódzkiej 180,00 zł,

2) dla drogi powiatowej i gminnej 180,00 zł.”;

4) w § 3 dodaje się ust. 3, w brzmieniu:

„3. Za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drogowym obiekcie inżynierskim, 
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się roczną 
stawkę opłat za 1 m2 rzutu poziomego umieszczanego urządzenia, w wysokości:

1) dla drogi krajowej i wojewódzkiej 20,00 zł,

2) dla drogi powiatowej i gminnej 20,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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