UCHWAŁA NR 558/17
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za
zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ l. W tabeli stawek opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych
w mieście Toruniu w celu umieszczania reklam, stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały Nr
183/07 Rady Miasta Toruń z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia dla dróg
publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu (Dz.
Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 940 z późn. zm.3) wprowadza się następujące
zmiany:
- po poz. 7 wprowadza się poz. 7a i 7b w brzmieniu:
Poz.
1
7a

7b

1

Obiekty
2

krajowe
3

za reklamy:
- wolnostojące flagi reklamowe,
- potykacze ustawiane na
terenach
zielonych
pasa
drogowego, chodnikach, w
ciągach pieszych lub na pieszojezdniach, w formie małego,
stojaka
reklamowego, 10,00 zł
składającego się najczęściej z
dwóch płyt połączonych górną
krawędzią, które po rozłożeniu
przypominają kształtem literę A
lub z jednej płyty, która wraz z
podstawą tworzy odwróconą
literę T.
za reklamy w formie plakatów,
ulotek,
ogłoszeń,
afiszy
umieszczanych
na
słupach
10,00 zł
oświetleniowych i trakcyjnych
oraz innych urządzeniach i
obiektach inżynieryjnych za

Kategoria drogi
wojewódzkie powiatowe gminne
4
5
6

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1920 i poz. 2225.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016r. poz.
2783.
2

wyjątkiem kierunkowskazów na
targi, imprezy rozrywkowe,
kulturalne i sportowe oraz inne
uroczystości organizowane na
terenie miasta Torunia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. l. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Torunia oraz w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski

