
UCHWAŁA NR VI/49/15
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 
1543; z 2014r. poz. 659 i poz. 1310) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej ,,urządzeniami; 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt. 1 – 3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala 
się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) pobocza, pasa zieleni, terenu zieleni - 1 zł; 

2) chodnika, nieutwardzonego ciągu pieszego, zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego – 3 zł; 

3) jezdni do 20% szerokości, drogi dla rowerów, drogi pieszo-rowerowej – 4 zł; 

4) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości, zatoki postojowej, stanowiska postojowe – 6 zł; 

5) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 9 zł; 

6) elementy pasa drogowego, niewymienionych w pkt. 1 – 5 - 2 zł; 

7) do wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych elementów pasa drogowego, będących 
w okresie gwarancji - 10,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się roczne stawki 
opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia lub sieci: 

1) w obszarze zabudowanym – 120 zł; 

2) poza obszarem zabudowanym – 60 zł; 

3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 160 zł.

2.  Roczna stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1. obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

3.  Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego na cele o których mowa 
w ust. 1 obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym w danym roku. 

4.  Za umieszczenie,przez inne podmioty, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej , 
kanalizacji deszczowej i ciepłowniczych, stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek 
określonych w ust. 1 pkt 1-3. 

5.  Za umieszczenie gminnych urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej i instalacji ciepłowniczej nie pobiera się opłat określonych w ust. 1 pkt. 1-3.
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§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 
1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowy, usługowy, inny), 
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

1) w obszarze zabudowanym – 0,40 zł; 

2) poza obszarem zabudowanym – 0,30 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam, o których mowa 
w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 

1) reklam: 

a) zawierające informacje o miejscowościach, powiecie lub województwie, w szczególności 
w postaci planów, map, tablic lub plansz – 0,10 zł; 

b) o powierzchni nieprzekraczających 1 m2, umieszczanych nad obiektami lub na obiektach, 
w których dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą i zawierających wyłącznie 
informacje o prowadzonej przez ów podmiot działalności gospodarczej – 1,50 zł. 

c) świetlnych, podświetlanych, w każdym przypadku – 10 zł;

2) reklam innych, niż wymienione w pkt 1 – 6 zł.

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXIII/131/2008 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 
25 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) , organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze 
uchwały wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, 
rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj 
zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie 
drogowym. Przedmiotowa uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Z przeprowadzonej 
analizy obowiązujących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w innych gminach 
wynika iż stawki dotychczas obowiązujące w gminie Radzyń Chełmiński ( uchwalone w 2008 roku) 
są niższe. Jak wiadomo, na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosły koszty utrzymania i remontów 
dróg. Koszty te obciążają budżet Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, natomiast dochody z tytułu 
zajęcia pasa drogowego są nadal na poziomie cen roku 2008. Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, 
zasadnym jest podjęcie przedkładanej uchwały. 
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