
UCHWAŁA NR XVII/283/19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

 
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 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) i art. 13 ust. 2 pkt 2, art. 13e ust.7 
oraz ust. 9 pkt 2 i 3, art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.),  

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwała określa stawki opłat za przeprawy promowe oraz stawki opłat za zajęcie 1m2 
pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg. 

 
§ 2 

 
Ustala się następujące stawki opłat za przeprawy promowe: 
1. przewóz osób 

1) dorośli         1,50 zł 
2) dzieci         0,50 zł 
 

2. przewóz pojazdów 
1) trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe  

               o masie własnej nie przekraczającej 550 kg,  
               rowery, motorowery, motocykle,      2,00 zł 

2) pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej 
               nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów  

oraz zespołów pojazdów,      4,00 zł 
3) autobusy o dwóch osiach, ciągniki  samochodowe 

               bez naczep, pojazdy zaprzęgowe,     7,00 zł 
4) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 3,5 t do 10 t, autobusy o trzech i więcej osiach,  
pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu,  10,00 zł  

3. przewóz zwierząt- zwierzęta gospodarskie, prowadzone na 
 uwięzi – od 1 sztuki       2,00 zł 

4. przewóz bagażu        1,00 zł 
 
 



 
§ 3 

 
1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego 

dróg wojewódzkich w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg (za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej): 
1) zajęcie jezdni do 20% szerokości      2,00 zł 
2) zajęcie jezdni powyżej 20% do 50% szerokości    6,00 zł 
3) zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości              10,00 zł 
4) zajęcie pasów dzielących, torowisk, poboczy, chodników, placów, 

zatok autobusowych i postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów  
pieszych         2,00 zł 

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

w wysokości         1,00 zł 
 

3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się 
stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia, przy czym 
zajecie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 
1m2 pasa drogowego, w wysokości:      0,20 zł 

 
 

§ 4 
 

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 obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej) 
niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg przez 
rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub obiektu: 

1) W poprzek drogi:        80,00 zł 
2) Wzdłuż drogi: 

a)  w jezdni                 120,00 zł 
b)  poza jezdnią        80,00 zł 

3) Na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt)             200,00 zł 
 
2. Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu 

umieszczenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub 
obiektu przy czym zajecie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 jest 
traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego: 
1) W poprzek drogi:                15,00 zł 
2) Wzdłuż drogi: 

a) w jezdni         6,00 zł 
b) poza jezdnią        2,00 zł 

3) Na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt)            15,00 zł 
 



 
§ 5 

 
1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie 

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej obiektów budowlanych niezwiązanych 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz reklam, za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu albo powierzchni 
reklamy:  

1) obiektu handlowego lub usługowego     1,00 zł 
2) obiektów budowlanych, w których nie jest prowadzona  działalność 
 handlowa lub usługowa       0,50 zł 
3) elementów obiektów budowlanych (zadaszenia, balkony,  

 schody do budynków, pochylnie i podjazdy dla niepełnosprawnych, 
 przedproża)         0,10 zł 

4) reklamy o łącznej powierzchni większej niż 1 m2   5,00 zł 
5) reklamy o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 m2  2,00 zł 
6) reklamy zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie  

w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz, flag  
oraz tzw. „witacze”        0,10 zł 

7) nośnika, zawierającego treści promujące kandydatów lub ich  
ugrupowania w wyborach powszechnych     1,00 zł 

 
2. Za reklamy świetlne i podświetlane stawkę opłat określoną w ust. 1 pkt 4) i 5) 

podwyższa się o 100%. 
 

§ 6 
 

1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego 
drogi wojewódzkiej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 3 -
 5: 
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości     2,00 zł 
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości   6,00 zł 
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości             10,00 zł 
4) przy zajęciu pasów dzielących, torowisk, poboczy, chodników,  

placów, zatok autobusowych i postojowych, ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszych        2,00 zł 

5) przy zajęciu parkingów przydrożnych w pasie drogowym   0,50 zł 
6) przy zajęciu placów manewrowych i postojowych  oraz pasów zieleni  

pod wiaduktem        0,01 zł 
2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się  

stawkę opłat w wysokości        1,00 zł 
 

§ 7 
 
1. Stawki opłat ustalone w § 2 ogłasza się przez rozplakatowanie na terenie Gminy 

Gorzyce i Radomyśl nad Sanem oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 



2. Opłaty za przeprawę promową pobiera się w gotówce. 

§ 8 
 

Traci moc Uchwała Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 listopada 2011r. 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 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 
Nr 199, poz. 3559) z późniejszymi zmianami - Uchwała Nr XXVIII/505/16 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 24 października 2016r. i Uchwała Nr  XIII/235/19 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 września 2019r.  

 
§ 9 

 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


