
UCHWAŁA NR XXVIII/505/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

   
z dnia 24 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 
listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i 

zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) i art. 13 ust. 2 pkt 2, art. 13e ust.7 oraz 
art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1440) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

§1 
 

W uchwale Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 

2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa 

drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg §3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia 

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej (za wyjątkiem 

infrastruktury telekomunikacyjnej) niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub obiektu:  

1) W poprzek drogi: 80 zł 

2) Wzdłuż drogi:  

a) w jezdni  120 zł 

b) poza jezdnią 80 zł 

3) Na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt) 200 zł. 

2. Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia 

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przez rzut 

poziomy umieszczonego urządzenia lub obiektu:  

1) W poprzek drogi: 15 zł 

2) Wzdłuż drogi:  

a) w jezdni 6  zł 

b) poza jezdnią 2  zł 

3) Na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt) 15 zł.” 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 
 


