
UCHWAŁA NR XIX/152/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych 
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015 r. 
i Uchwała zmieniająca Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw, z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy 
o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego 
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W związku z powyższym, w celu 
dostosowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego do zmienionych przepisów, konieczna jest zmiana Uchwały 
Nr VI/49/15 z dnia 27 marca 2015 r i Uchwały Nr VIII/66/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej Radzynia 
Chełmińskiego w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta 
i gminy Radzyń Chełmiński. Podjęcie przez Radę Miejską Radzynia Chełmińskiego uchwały w sprawie ustalenia 
opłaty za umieszczenie urządzeń przy zachowaniu preferencyjnych stawek dla infrastruktury telekomunikacyjnych 
stwarza większe możliwości rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu szerokopasmowego dla 
mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński oraz uwzględnia wszystkie wprowadzone zmiany, co powinno 
sprzyjać jej zrozumieniu przez osoby i instytucje zainteresowane. 
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/152/20

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. 

1. Cel zajęcia pasa drogowego: 

1) Prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną (za 1m2 x 1 doba): 0,20 
zł. 

2) Prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z pozostałą infrastrukturą techniczną (za 1 m2 x 1 doba): 

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości: 4,00 zł. 

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości : 6,00 zł. 

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni: 9,00 zł. 

d) przy zajęciu chodnika, ścieżki rowerowej, pobocza, zatoki postojowej, zjazdu: 4,00 zł. 

e) przy zajęciu zieleńca lub innych elementów pasa drogowego: 3,00 zł.

3) Prowadzenie robót związanych z usunięciem awarii urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( za 1m2 x 1 doba): 

a) w jezdni : 8,00 zł. 

b) w pozostałych elementach pasa drogowego : 4,00 zł.

4) Umieszczenie w pasie drogowym urządzenie infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (za 1m2 rzutu poziomego 
urządzenia x 1 rok) : 

a) w pasie drogowym: 20,00 zł. 

b) w drogowym obiekcie inżynierskim: 20,00 zł.

5) Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej innej niż określono w pkt 4) niezwiązanej 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( za 1m2 rzutu poziomego urządzenia x 
1 rok): 

a) w jezdni, dróg gruntowych: 150,00 zł. 

b) chodnika i ścieżki rowerowej : 120,00 zł. 

c) pas zieleni lub pobocza: 80,00 zł. 

d) w drogowym obiekcie inżynierskim (most,tunel,przepust): 180,00 zł.

6) Umieszczenie w pasie drogowym gminnych urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji 
ciepłowniczej (za 1m2 rzutu poziomego urządzenia x 1 rok) : 10,00 zł. 

7) Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego : 

a) obiekt budowlany, w tym elementy wychodzące poza podstawowy obrys budynku m.in. balkony, schody, 
gzymsy,rynny itp. (za 1m2 rzutu poziomego x 1 doba) : 0,60 zł.

8) Umieszczenie w pasie drogowym reklam (za 1m2 pow. reklamy x 1 doba): 

a) reklamy na przenośnych tablicach reklamowych – 3,00 zł. 

b) wszystkie pozostałe – 1,50 zł.
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9) Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego w celu o których mowa w pkt. 4,5 i 6 obliczana 
jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w danym roku. 

10) Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej (za 1m2 x 
1 doba): 

a) miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych (koperty) : 0,07zł. 

b) miejsca postojowe dla pozostałych (koperty) – 3,00zł. 

c) sprzedaż przedsklepowa, ogródki gastronomiczne: 2,00zł. 

d) rusztowania, daszki ochronne (zabezpieczające) związane z pracami przy obiektach przyległych do pasa 
drogowego, plac budowy, składowanie materiałów itp.: 5,00zł. 

e) inne: 1,50 zł.
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