UCHWAŁA NR VII/45/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
miasta Chełmży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218,
poz. 1391 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106,
poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta
Chełmży, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na cel, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy, ciągów pieszo- jezdnych - 2,00 zł;
2) jezdni do 20 % szerokości - 2,00 zł;
3) jezdni od 20% do 50% szerokości - 4,00 zł;
4) jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł;
5) drogi o nawierzchni gruntowej i żużlowej:
a) do 50% szerokości pasa drogowego – 2,00 zł,
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b) powyżej 50% szerokości pasa drogowego – 4,00 zł;
6) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-5 – 1,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, na cel o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały, ustala się roczne
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego
urządzenia:
1) sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 5,00 zł;
2) inne sieci i przyłącza oraz pozostałe rodzaje urządzeń – 40,00 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego na cel, o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały, ustala się
następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 1,00 zł;
2) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty
za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości:
a) w pasie drogowym ulic: Sikorskiego, Rynek, Chełmińskiej – 3,00 zł,
b) w pasie drogowym pozostałych ulic – 1,50 zł.
2. Stawki opłat wymienione w ust.1 pkt 2 ulegają podwyższeniu o 50 % przy umieszczaniu reklam
dwustronnych.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na cel, o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na:
1) składowanie materiałów, ustawienie rusztowań oraz urządzeń związanych z budową lub remontem
budynku – 0,40 zł;
2) umieszczanie elementów budynków - 0,10 zł;
3) tymczasowe ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe – 0,30 zł;
4) ekspozycje i promocje towaru - 0,20 zł.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/129/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży
(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 17 września 2004 r. Nr 99 poz. 1702).
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Janusz Kalinowski

Id: KXJCF-FFQIU-QUYDR-YTUIH-LZBBM. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie
do uchwały nr VII/45/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży.
Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały,
ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłaty za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień
zajmowania 1 m2 pasa drogowego, a roczna stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1 m2
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, nie może przekroczyć 200 zł. Obecnie wysokość stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, reguluje uchwała Nr XV/129/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia
2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
miasta Chełmży. Przez prawie 7 lat od jej podjęcia nastąpił wzrost cen towarów i usług a opłaty za
zajmowanie pasa drogowego nie ulegały zmianie. W przedmiotowej uchwale podniesione zostały (o
100%) opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz za umieszczanie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Należy nadmienić, iż wprowadzono obniżone opłaty za zajęcie dróg
o nawierzchni gruntowej i żużlowej ( opłaty na poziomie obecnie obowiązujących ) oraz przyjęto niższą
opłatę za umieszczanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Zwiększono stawkę za
umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego z 0,20 zł na 1,00 m2, która w zasadzie nie była dotychczas
stosowana, gdyż nie były składane wnioski o zajęcie pasa drogowego na ten cel. Zwiększono również
opłaty (o 50%) za umieszczanie reklam w pasie drogowym. Doprecyzowano opłaty za zajęcie pasa
drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej. Dotychczas
obowiązywała jedna opłata w wysokości 0,20 zł za 1,00 m2 zajęcia pasa drogowego. Obecnie
wprowadzono zróżnicowane opłaty w zależności od celu na jaki zajmowany jest pas drogowy. Opłaty za
zajęcie pasa drogowego związane z budową lub remontem budynku pozostawiono na tym samym
poziomie tj. 0,40 zł za 1,00 m2 (dotychczas stosowano opłatę w wysokości 1,00 zł z 60% obniżką).
Wprowadzono opłatę za umieszczanie elementów budynków (dotychczas stosowano opłatę za zajęcie
pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) gdyż element budynku nie jest obiektem
budowlanym. Wnioski składane na zajęcie pasa drogowego na powyższy cel dotyczyły umieszczania
schody zewnętrznej do budynku w chodniku. Zwiększono opłaty (o 50 %) za umieszczenie
tymczasowych ogródków gastronomicznych, handlowych i usługowych, przy czym wprowadzono nową
opłatę za ekspozycje i promocje towarów na poziomie dotychczas obowiązującym tj. 0,20 zł za 1,00 m2
(obowiązująca opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności). Biorąc pod uwagę powyższe
podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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