
Uchwała Nr XL VII/454/2014 

Rady Powiatu w Krakowie 

z dnia 29 października 2014 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg 
publicznych.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 595 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 260 ze zm.) - Rada Powiatu 
w Krakowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała określa wysokość stawek opłat pobieranych przez ZDPK za zajęcie 1m² pasa 
drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego, których zarządcą jest 
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) Prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

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, 

4) Wykorzystania na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 
 

§ 2 
 
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 

drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
 

1) za zajęcie jezdni do 20 % szerokości                                                                     3,00 zł 
 
2) za zajęcie jezdni od 20 % do 50 % szerokości                                                       5,00 zł 
 
3) za zajęcie jezdni powyżej 50 % szerokości jezdni, 

do całkowitego zajęcia jezdni                                                                               10,00 zł 
 
4) za zajęcie pasa drogowego: chodnika, pobocza, rowu drogowego, 

bezpiecznika, zatoki autobusowej lub postojowej, zjazdu, 
parkingu, ścieżki rowerowej, pasa zieleni                                                              2,00 zł 

 
2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty         

za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.  
3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu odtworzenia nawierzchni jezdni        

na całej szerokości, po zakończeniu prac polegających na umieszczeniu kolektora 
kanalizacji sanitarnej, ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł. 
 



§ 3 
 

1. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące 
roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia:  
1) linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne oraz 

przyłącza (słupy, ZZP, itp.), linie teletechniczne kablowe 
i napowietrzne (światłowód, studnie teletechniczne słupy itp.), 
sieci nośników energetycznych, sieci gazowe (ciągi główne, 
przyłącza, urządzeniami infrastruktury technicznej związane z jej 
funkcjonowaniem), sieci ciepłownicze (ciągi główne, przyłącza, 
urządzenia infrastruktury technicznej związane z jej funkcjonowaniem)         200,00 zł 

 
2) sieci kanalizacyjne sanitarne umieszczane w obrębie jezdni (kolektor 

tłoczny, grawitacyjny, studnie, przyłącza) wykonywane w ramach 
jednej inwestycji                                                                                                  20,00 zł 

 
3) sieci kanalizacyjne sanitarne umieszczane poza jezdnią (kolektor 

tłoczny, grawitacyjny, studnie, przyłącza) wykonywane w ramach 
jednej inwestycji                                                                                                   10,00 zł 

 
4) przyłącza kanalizacyjne sanitarne do istniejącego kolektora 

zlokalizowanego w pasie drogowym oraz przejścia 
poprzeczne pod jezdnią drogi powiatowej                                                           10,00 zł 

 
5) sieci wodociągowe (przyłącza, hydranty, zasuwy, itp.) 

umieszczane wzdłuż pasa drogowego, poza jezdnią oraz 
przejścia poprzeczne                                                                                            10,00 zł 

 
6) sieci wodociągowe oraz przyłącza umieszczane w obrębie jezdni  

            drogi powiatowej                                                                                                  50,00 zł 
 

7) sieci kanalizacyjne oraz przyłącza do kanalizacji opadowej, 
nie będące urządzeniami związanymi z gospodarką drogową 
dróg powiatowych                                                                                                10,00 zł 

 
8) urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w punktach od 1 do 5 

lecz umieszczane na obiektach mostowych                                                      200,00 zł 
 
2. Roczne stawki opłaty w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok umieszczenia 

urządzenia w pasie drogowym i na obiekcie inżynierskim. 
3. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i na obiekcie mostowym w okresie 

krótszym niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym.  

 
§ 4 

 



Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami     
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz reklam, ustala się następujące stawki 
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu albo powierzchni reklamy: 

 
 

LP 
RODZAJ  

 

STAWKA  

w obszarze 
zabudowanym 

poza obszarem 
zabudowanym 

1 Reklamy  1,50 zł 1,50 zł 

2 
Reklamy (tzw. szyldy) o łącznej powierzchni 
do 1 m², umieszczone na obiekcie, w którym 

prowadzona jest działalność gospodarcza 
1,00 zł 1,00 zł 

3 
Tablice informacyjne (zawierające informacje 
urzędowe i inne wymagane przepisami prawa) 

0,10 zł 0,10 zł 

4 
Obiekty małej architektury z wyłączeniem 
obiektów kultu religijnego i inne (w tym 

donice na kwiaty itp.) 
0,10 zł 0,10 zł 

5 

Obiekty budowlane niebędące obiektami 
związanymi z gospodarką drogową typu: 

wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące 
trwale związane z gruntem obiekty reklamowe, 

- pozostałe 

3,00 zł 1,00 zł 

 
§ 5 

 
Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione               
w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia      
1 m2 powierzchni pasa drogowego:   
 

LP RODZAJ ZAJ ĘCIA  STAWKA  

1 
Tymczasowe obiekty budowlane (np. kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej, obiekty kontenerowe, ogródki 
sezonowe itp.) 

5,00 zł 

2 
 

Miejsca postojowe 
„koperty” 

Dla inwalidów 0,02 zł 

Na cele wyłącznie zaopatrzenia w 
rejonie prowadzonej działalności 

0,15 zł 

3 Parkingi w pasie drogowym na prawach wyłączności 0,10 zł 

 
§ 6 

 
1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowany jest jak zajęcie 

pasa drogowego przez 1 dzień. 
2. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub o powierzchni pasa 

drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu lub urządzenia mniejszej niż 1 m² stosuje 
się stawki takie jak za zajęcie 1 m² pasa drogowego.  

 
 
 

§ 7  
 



1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIII/320/10 Rady 
Powiatu w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za 
zajęcie pasa drogowego.  

2. Dla istniejącej infrastruktury obcej umieszczonej w pasie drogowym do dnia 31 grudnia 
2014 roku stawki opłat pozostają bez zmian, zgodnie z naliczonymi opłatami należnymi 
określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych. 
 

 
§ 8 

 
Wykonane uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 9 

 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 
2. Uchwała podległa ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


