UCHWAŁA NR 0150/III/67/07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie ustalenia wysoko ci stawek opłat za zaj cie pasa drogowego dróg
publicznych dla których zarz dc jest Prezydent Miasta Tychy

Na podstawie: art. 40 ust 8 w zwi zku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U z 2003r. nr 200. poz. 1953 z pó niejszymi zmianami), art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z pó niejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta
Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Miejski Zarz d Ulic i Mostów, Komisj Finansów
Publicznych i Komisj Infrastruktury Miejskiej i Ochrony rodowiska,

Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1.
Ustala si stawki opłat za zaj cie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Tychy
w sposób nast puj cy:
1) za zaj cie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót nad, pod i
naziemnych w celach niezwi zanych z budow , przebudow , remontem,
utrzymaniem i ochron dróg, za ka dy dzie zaj cia, z zastrze eniem pkt 2):
Kategoria drogi
Element pasa drogowego

Drogi krajowe

Drogi powiatowe

Drogi gminne

Jezdnia do 20% szeroko ci

1,50 zł

1,20 zł

1,00 zł

Jezdnia od 20% do 50% szeroko ci

4,00 zł

2,50 zł

1,50 zł

Jezdnia powy ej 50% szeroko ci

8,00 zł

4,50 zł

2,50 zł

Chodnik, plac, zatoka, cie ka rowerowa

1,50 zł

1,00 zł

0,80 zł

Pozostałe elementy pasa drogowego
(pobocza, rowy, ziele ce)

0,70 zł

0,50 zł

0,40 zł

2) za zaj cie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót zwi zanych z
budow sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, za ka dy dzie zaj cia ustala si
stawk opłaty w wysoko ci 0,00 zł.
3) do naliczania kar za zaj cie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zwi zanych z
budow
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez zezwolenia lub z
przekroczeniem terminu zaj cia okre lonego w zezwoleniu albo o powierzchni
wi kszej ni okre lona w zezwoleniu stosowane s stawki okre lone w pkt 1)
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4) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi zanych z
potrzebami zarz dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a tak e jego
zaj cia na prawach wył czno ci lub w innych celach ni wyszczególniono w niniejszej
uchwale, z wyj tkiem reklam, za ka dy dzie zaj cia 1m2 powierzchni pasa
drogowego zaj tego przez rzut poziomy obiektu:
Kategoria drogi

Drogi krajowe

Drogi powiatowe

Drogi gminne

1,00 zł

0,50 zł

0,30 zł

Inne obiekty stałe

1,50 zł

0,80 zł

0,50 zł

Czasowy obiekt handlowy, usługowy,
gastronomiczny (stoisko handlowe,
stoisko reklamowe, ogródek letni)

1,00 zł

0,40 zł

0,20 zł

Rodzaj obiektu
Stały obiekt handlowy, usługowy (kiosk,
kontener, pawilon)

5) za umieszczanie w pasie drogowym reklam, za ka dy dzie
powierzchni reklamy:

Kategoria drogi
Rodzaj obiektu
Reklama

umieszczania 1m2

Drogi krajowe

Drogi powiatowe

Drogi gminne

3,00 zł

2,20 zł

1,80 zł

§2
Ustala si stawki opłat rocznych za zaj cie pasa drogowego dróg publicznych na terenie
Miasta Tychy w sposób nast puj cy:
1) za 1m2 powierzchni pasa drogowego zaj tego przez rzut poziomy urz dze
infrastruktury technicznej niezwi zanej z potrzebami zarz dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, z zastrze eniem pkt 2):

Kategoria drogi
Zajmowany obszar
W pasie drogowym (jezdnia, chodnik,
pobocze, parking, itp.)
W obiektach in ynieryjnych (mosty,
wiadukty, kładki, tunele, przepusty)

Drogi krajowe

Drogi powiatowe

Drogi gminne

30,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

180,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

2) za 1m2 powierzchni pasa drogowego zaj tego przez rzut poziomy urz dze
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala si stawk opłaty rocznej w wysoko ci
0,00 zł
3) do naliczania kar za zaj cie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej bez zezwolenia lub z przekroczeniem terminu zaj cia
okre lonego w zezwoleniu albo o powierzchni wi kszej ni okre lona w zezwoleniu
stosowane s stawki okre lone w pkt 1)
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§3
Traci moc uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXVI/518/2004 z dnia 28 pa dziernika 2004
roku w sprawie ustalenia wysoko ci stawek opłat za zaj cie pasa drogowego dróg
publicznych dla których zarz dc jest Prezydent Miasta Tychy.
§4
Wykonanie uchwały nale y do Prezydenta Miasta jako zarz dcy dróg publicznych w mie cie
Tychy.
§5
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa l skiego.
Przewodnicz cy
Rady Miasta Tychy
dr Michał Gramatyka

Rada Miasta Tychy
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