
UCHWAŁA NR XLII/262/21 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 8 czerwca 2021 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 2020 r. 
poz. 713 i 1378), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54) 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 za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 6, poz. 96 oraz z 2012 r. 
poz. 3367), § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,3. Za okres krótszy niż rok opłata roczna obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub obiekcie inżynierskim.”. 

§ 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

Zapis w § 3 ust. 3 uchwały Rady Gminy Chełmża Nr XXV/156, w brzmieniu – „za niepełny rok
kalendarzowy wysokość rocznej opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych obliczana
jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym” jest
niezgodny z przepisem art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 470 z późn.zm.). Nieuprawnione jest użycie w uchwale gminy zwrotu „rok
kalendarzowy, gdyż modyfikuje treść ustawowego pojęcia „rok” jako okresu pobierania opłaty,
Nieprawidłowe jest, również sformułowanie „opłata roczna obliczana jest proporcjonalnie do
liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym”, gdyż prowadzi do nieuzasadnionego
zawyżania opłat.
W związku z powyższym uchwała doprowadza do zgodności z ustawą uchwały
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 za zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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