
UCHWAŁA NR 137/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 14.12.2021 r. 

 

w sprawie ustalenia procedury składania oraz rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa 

drogowego na prawach wyłączności dróg powiatowych prowadzących do plaży na sezon letni 

2022 w celu ustawienia stoiska handlowego. 

 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

21 marca z 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 

pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 

ze zm.) uchwala się: 

§1. 

Ustala się procedurę składania oraz rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego na 

prawach wyłączności przy drogach powiatowych: 

• nr 2324G ul. Morska w miejscowości Jantar, 

• nr 2325G ul. Morska w miejscowości Stegna, 

• nr 2326G ul. Morska w miejscowości Sztutowo, 

• nr 2327G ul. Morska w miejscowości Kąty Rybackie, 

na sezon letni 2022 w celu ustawienia stoiska handlowego. 

 

§ 2. 

1. Wnioski na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska 

handlowego na drogach powiatowych wymienionych w § 1 przyjmowane będą od dnia 

3 stycznia 2022 roku. Rozpatrzeniu podlegają wnioski złożone zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

2. Wniosek złożony przed dniem 3 stycznia 2022 r. pozostanie bez rozpatrzenia. 
 

§ 3. 

1. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w pierwszej kolejności decydować będzie termin wpływu 

wniosku do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

2. W przypadku wpływu wniosków w tym samym terminie, na to samo miejsce, o rozpatrzeniu 

wniosków decydować będzie dłuższy termin oraz większy metraż zajęcia pasa drogowego 

wskazany we wniosku. 

3. Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanego terminu oraz metrażu zajęcia pasa drogowego 

przez wnioskodawcę po wydaniu decyzji. 

4. Termin zajęcia pasa drogowego nie może przekraczać dat: 01.04.2022 r. - 31.10.2022 r. 
 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

STAROSTA 

(-) 
Jacek Gross 



U z a s a d n i e n i e 

 Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca z 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze 

decyzji administracyjnej.  W związku z koniecznością ustalenia procedury składania oraz 

rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w miejscowościach 
nadmorskich na sezon letni 2022 (stoiska handlowe) podjęcie niniejszej uchwały uważa się za 

zasadne. 

 Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została 

przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 

2024, obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 
 

 

STAROSTA 

(-) 
Jacek Gross 

   

 


