
Projekt

z dnia  17 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460) 
oraz art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala co następuje:

§ 1. Niniejsza Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych 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. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 
1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 1,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości jezdni  - 2,00 zł,
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni  - 3,00 zł.
4) za zajęcie 1 m² powierzchni pasów dzielących, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek 
rowerowych, ciągów pieszych, pasów dzielących i poboczy – 1,00zł

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 
zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2:

1) w jezdni 8,00 zł,

2) poza jezdnią 8,00 zł

3) w obiekcie mostowym 160,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłat oblicza się proporcjonalnie do 
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Ustala się następującą stawkę opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego 
przez rzut poziomy urządzeń, kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych oraz ich przyłączy – 2,50 zł

§ 5. 1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego drogi o którym mowa 
w § 1 pkt3:

1) Za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy  obiektów budowlanych 1,00zł

2) Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam( potykacz, baner nad drogą, 
prostokątna reklama na słupie , itp.) ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m²  powierzchni reklamy 
w wysokości 1,00 zł

3) Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawką opłat określonej w ust. 3 podwyższa się o 100 %.

2. Zabrania się stosowania reklam na skrzyżowaniach i w odległości 15 metrów od skrzyżowania oraz na 
drzewach.

Id: FE497953-5449-4366-A6EC-A414517CAB2C. Projekt Strona 1



§ 6. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi o którym mowa w § 1 pkt 4 Za 
zajęcie pasa drogowego 1m² przez 1 dzień ustala się stawkę 0,05 zł

§ 7. 1. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej 
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m² stosuje się stawki takie jak za zajęcie 
1 m² pasa drogowego.

2. Za zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego 
przez 1 dzień.

§ 8. Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawieustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego traci moc.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego.
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Uzasadnienie

Zmiany dotyczą:

1. & 2 pkt 2 - Opłata ulega zmniejszeniu o 50 % w przypadku umieszczenia urządzeń pod jezdnią
metodą przewiertu lub przepychu. - brak odniesienia w ustawie o drogach publicznych.

2. & 2 pkt 1 - Ustalić osobną stawkę za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (rajd,biegi
itp.) w celach innych niż prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń i obiektów. Zgodnie z sugestiami
Ministra Administracji i Cyfryzacji.

3. & 3 pkt 2 - Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłat oblicza się
proporcjonalnie do liczby dni a nie jak było miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

W celu ujednolicenia przygotowano nową uchwałę, która uchyla poprzednią z dnia 23 grudnia
2010 roku.
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