UCHWAŁA NR XLVII/229/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1376) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Urząd Miejski w Chojnowie za zajęcie pasa
drogowego dróg miejskich na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych 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. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg miejskich, o których mowa
w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości

- 5,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości

- 8,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni

- 10,00 zł

4) dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

- 0,20 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

do

chodników,

placów,

zatok

postojowych

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za
powierzchni pasa drogowego drogi miejskiej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1m2

1) w terenie zabudowanym

- 200,00 zł

2) na drogowym obiekcie inżynierskim

- 200,00 zł

3) dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnych

- 20,00 zł.

2. Roczne stawki opłat określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby
miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki
opłat za 1m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) ogródki piwne

- 4,00 zł

b) obiekty handlowe

- 3,00 zł

c) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów

- 2,00 zł.

2. W przypadku trwałego zajęcia pasa drogowego stosuje się opłatę roczną w wysokości 100 zł/m2 pod
obiekt handlowy.
3. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2
w wysokości 3,00 zł.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/99/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Chojnowa
Barbara Kułacz
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/229/21 Rady Miejskeij Chojnowa z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Obowiązujące stawki opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, ustalone
uchwałą np. XX/99/2008 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2008r. nie były podwyższone
od 2008r.
Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, określone przepisami art. 40 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych są obligatoryjne i stanowią rekompensatę
za korzystanie z dróg publicznych dla celów niezwiązanych z gospodarką drogową, skutkiem
którego mogą być przedwczesne niszczenie lub uszkodzenie dróg i jej urządzeń bądź zmniejszenie
jej trwałości, utrata uprawnień z tytułu gwarancji, utrudnienia i ograniczenia
w ruchu drogowym, ograniczenia dotyczące możliwości użytkowania dróg zgodnie
z ich przeznaczeniem, pogorszenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz utrudnienia w realizacji zadań zarządcy drogi.
Proponowana w uchwale zmiana stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wynika między
innymi z rosnących kosztów bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg publicznych na
terenie miasta Chojnowa oraz potrzeb zabezpieczenia w budżecie Gminy środków
na ich utrzymanie. Na uwagę zasługuje również fakt, że w okresie ostatnich kilkunastu
lat systematycznie zwiększa się liczba i zakres realizowanych w pasie drogowym inwestycji
niewiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, które mają
ujemny wpływ na stan nawierzchni dróg oraz powodują przedwczesne niszczenie dróg
lub zmniejszenie ich trwałości. Przyjęta w procesie odbudowy nawierzchni pasa drogowego
technologia odbudowy, obejmująca w większości swym zakresem tylko teren pasa drogowego
zajęty pod rozkop, przyczynia się do zmniejszenia trwałości dróg i do postania ubytków
w ich nie wierzchni, co znacząco zwiększa wydatki budżetowe na wykonywane przez zarząd drogi
remonty cząstkowe dróg.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Chojnowa
Barbara Kułacz
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