
UCHWAŁA NR XXV/156/20 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 31 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/272/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat z zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 6, poz. 96oraz z 2012 r. 
poz. 3367) wprowadza się zmiany: 

1) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:,,§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni gminnych pasa drogowego, o których 
mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 5,00 zł; 

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości 7,00 zł; 

3) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 9,00 zł; 

4) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłat ustala się na 
0,20 zł/m2 za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w art. 40 ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za 
jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 
20 zł. 

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:,,§ 3.1. Ustala się stawki opłat rocznych za 1 m2  pasa drogowego zajęty 
przez rzut poziomy     urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonych w granicach drogi gminnej w wysokości 

1) sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 10,00 zł; 

2) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej 20,00 zł; 

3) inne sieci i pozostałe rodzaje urządzeń 20,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2020 roku weszły w życie przepisy w zakresie maksymalnych stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Rada
Gminy ma obowiązek dostosować uchwałę Nr XXXI/272/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2004
r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z zajęcie pasa drogowego zmienionych przepisów i wprowadzić
stawki opłat dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przepisy obligują aby stawki za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej, które nie przekroczyły:
- 0,20 zł/m2 za jeden dzień zajęcie pasa drogowego;
- 20,00 zł/m2 za jeden rok umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym
W związku z powyższym uchwała dostosowuje uchwałę Nr XXXI/272/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20
grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z zajęcie pasa drogowego w części dotyczącej opłat dla
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
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