UCHWAŁA NR XXX/277/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t. j. w Dz. U. z 2013, poz. 260) Rada Miejska w Sztumie u c h w a l a, co następuje:
§1
Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg zaliczonych do kategorii gminnych na terenie Miasta i Gminy Sztum jak poniżej:
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót
w pasie drogowym:

Element zajęcia
Za zajęcie jezdni
a) do 20% szerokości jezdni
b) powyżej 20% do 50% szer. jezdni
c) powyżej 50% szerokości jezdni
Za zajęcie chodnika
Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze,
rów, zieleniec itp.)

Stawka
(zł)
3,00
5,00
8,00
4,00
2,00

1. Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia
w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego:

Element zajęcia

Stawka
(zł)
niezwiązanych

Za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych
z funkcjonowaniem drogi
a) poza obszarem zabudowanym
1,00
b) w obszarze zabudowanym
0,20
Za umieszczenie urządzeń pozostałych niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a) poza obszarem zabudowanym
10,00
b) w obszarze zabudowanym
50,00
c) na obiekcie mostowym
100,00

2. Ustala się dzienne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu
budowlanego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu
drogowego:

Element zajęcia

Stawka
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(zł)
Obiekty handlowe i usługowe
a) obszar niezabudowany
b) obszar zabudowany miejscowości

0,20
0,40

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni reklamy w związku z umieszczeniem jej w pasie
drogowym:

Element
zajęcia
Reklamy

Stawka
(zł)
1,00

4. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² zajętej powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności:

Element zajęcia
Pod parkingi
Tymczasowe
handlowe

Stawka
(zł)
0,40
stoiska 4,00
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVII/153/04 z dnia 05 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie
pasa drogowego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Uzasadnienie
Znowelizowany art. 40 stawy o drogach publicznych określa, że rady gmin ustalają w drodze uchwały, dla
dróg których zarządcą jest gmina, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg . Dotychczas wysokość opłaty za zajęcie pasa
drogowego określona była w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn.zm.). Przedłożony projekt
uchwały ustala wysokość opłaty za 1 m2 zajętego pasa drogi gminnej z uwzględnieniem : rodzaju elementu
zajętego pasa drogowego (jezdnia, chodnik, pas zieleni), procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
rodzaj zajęcia pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Opłaty uzyskane z zajęcia pasa drogowego stanowią przychody środka specjalnego, z którego pokrywane są
wydatki utrzymanie i ochronę dróg.
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