
  

UCHWAŁA NR XLIII/595/2022 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 30 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg 

wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, 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 2022 r. 

poz. 547) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1376 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/507/2022 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich, których 

zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1051) wprowadza się następujące zmiany 

w § 1.: 

1) w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

za każdy rok zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy tych urządzeń 

– 50 zł, 

a) na obiekcie mostowym lub tunelu - 200,00 zł.”.; 

2) ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ulegają podwyższeniu o 100% w przypadku 

umieszczenia urządzenia w jezdni z wyłączeniem lit a).”.; 

3) ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 obejmują pełny rok umieszczenia 

urządzenia w pasie drogowym. W przypadku zajęcia na okres krótszy niż rok opłata obliczona jest 

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie 

inżynierskim”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 

Bogusław Dębski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2022 r.

Poz. 2599
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