
OBWIESZCZENIE NR 51/17
RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat 
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.1)) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr 183/07 Rady Miasta Torunia z 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. Kuj.-Pom. 
z 2014 r. poz. 940), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 370/16 Rady Miasta Torunia z 21 lipca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg 
publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu;

2) uchwałą Nr 558/17 Rady Miasta Torunia z 23marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg 
publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr 370/16 Rady Miasta Torunia z 21 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla 
dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2783), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.”;

2) § 3 uchwały Nr 370/16 Rady Miasta Torunia z 21 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla 
dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2783), który stanowi: 

„§ 3. l. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia oraz siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg 
w Toruniu.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”;

3) § 2 uchwały Nr 558/17 Rady Miasta Torunia z 23marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla 
dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1318), który stanowi:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.”;

4) § 3 uchwały Nr 558/17 Rady Miasta Torunia z 23marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla 
dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1318), który stanowi:

„§ 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.”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  
Przewodniczący Rady Miasta 

Torunia

Marcin Czyżniewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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Załącznik do obwieszczenia nr 51/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 183/07 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 25 października 2007 r. 
w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 

w mieście Toruniu. 

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, 
poz. 446 ze zm.2)) 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.3)) uchwala się, co następuje: 

§ l. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu 
w następującej wysokości: 

1) za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
uchwały;

2) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
uchwały;

4) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3, zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Roczna stawka opłaty za zajęcie l m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
wynosi 20,00 zł, a na obiekcie mostowym wynosi 200,00 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 

§ 4. 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.

§ 5. Traci moc uchwała nr 390/04 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2004r. w sprawie ustalenia dla dróg 
publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
Nr 49, poz. 823, Nr 122, poz. 2062 oraz z 2006r. Nr 155, poz. 2271). 

 

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1920 i poz. 2225.
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Załącznik Nr 1 do uchwały nr 183/07
Rady Miasta Torunia
z dnia 25 października 2007 r.

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu prowadzenia robót
Drogi krajowe i wojewódzkie Drogi powiatowe i gminne

jezdnia, torowisko, ciągi piesze jezdnia, torowisko, ciągi piesze
Poz. Rodzaj / cel zajęcia 

pasa drogowego
zajęcie do 
20% 
szerokości

zajęcie powyżej 
20% do 50% 
szerokości

zajęcie 
powyżej 50% 
szerokości

Pozostałe 
elementy pasa 
drogowego

zajęcie do 
20% 
szerokości

zajęcie powyżej 
20% do 50% 
szerokości

zajęcie 
powyżej 50% 
szerokości

Pozostałe 
elementy pasa 
drogowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 prowadzenie robót 

wodno- 
kanalizacyjnych.

1,60 zł 2,40 zł 3,20 zł 0,80 zł 0,80 zł 1,20 zł 1,60 zł 0,40 zł

2 prowadzenie robót 
pozostałych

2,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 0,50 zł
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Załącznik Nr 2 do uchwały nr 183/07
Rady Miasta Torunia
z dnia 25 października 2007 r.

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Kategoria drogiPoz. Obiekty krajowe wojewódzkie powiatowe gminne
1 2 3 4 5 6
1 tymczasowe ołtarze wznoszone z okazji świąt kościelnych i narodowych oraz szopka 

Bożonarodzeniowa na Rynku Staromiejskim 0,12 zł 0,08 zł 0,05 zł 0,03 zł

2 obiekty budowlane na Rynku Nowomiejskim:
a) handlowe
b) pozostałe

---
---

---
---

---
---

0,50 zł
0,15 zł

3 pozostałe obiekty budowlane nie wymienione w poz. 1- 2

a) handlowe 2,40 zł 1,60 zł 0,90 zł 0,50 zł

b) pozostałe 1,20 zł 0,80 zł 0,45 zł 0,25 zł
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Załącznik Nr 3 do uchwały nr 183/07
Rady Miasta Torunia
z dnia 25 października 2007 r.

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia reklam
Kategoria drogiPoz. Obiekty krajowe wojewódzkie powiatowe gminne

1 2 3 4 5 6
reklamy dla dróg na terenie Starego Miasta ograniczonego następującymi ulicami: Aleją Jana Pawła II, 
Wały Gen. Sikorskiego, Szumana, Plac Św. Katarzyny, Wola Zamkowa, Bulwar Filadelfijski (łącznie 
z wymienionymi ulicami) z zastrzeżeniem poz. 2-8:
a) do 50 m² 3,00 zł --- 3,00 zł 3,00 zł
b) powyżej 50 m² do 100 m² 2,70 zł --- 2,70 zł 2,70 zł

1

c) powyżej 100 m² 2,40 zł --- 2,40 zł 2,40 zł
2 reklamy podwieszane do słupków z nazwami ulic 1,50 zł 1,25 zł 1,00 zł 0,75 zł
3 reklamy z hasłami propagującymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, o treści i formie określonej przez 

zarząd drogi w porozumieniu z Komendą Miejską Policji oraz pod warunkiem, że treści reklamowe inne 
niż dotyczące bezpieczeństwa ruchu zajmują mniej niż 10% powierzchni reklamy

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

4 reklamy – szyldy o powierzchni do 1 m² (mierzonej po obrysie) umieszczane na obiekcie, w którym 
prowadzona jest działalność gospodarcza zawierające oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa firmy 
i określenie rodzaju działalności) lub jego logo.

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

5 reklamy na siatkach ochronnych  zawieszanych na rusztowaniach na czas trwania remontu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł
6 reklamy umieszczane na wiatach przystankowych komunikacji zbiorowej 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł
7 reklamy zawierające informacje o charakterze niekomercyjnym promujące:

- miasto Toruń,
- działalność społeczną,
- działalność kulturalną,
- działalność non-profit.

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

7a4) za reklamy:
- wolnostojące flagi reklamowe,
- potykacze ustawiane na terenach zielonych pasa drogowego, chodnikach, w ciągach pieszych lub na 
pieszo-jezdniach, w formie małego, stojaka reklamowego, składającego się najczęściej z dwóch płyt 
połączonych górną krawędzią, które po rozłożeniu przypominają kształtem literę A lub z jednej płyty, 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4) Dodany przez § 1 uchwały nr 558/17 Rady Miasta Torunia z 23 marca 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa 
drogowego w mieście Toruniu. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1318), która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2017r.
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która wraz z podstawą tworzy odwróconą literę T.
7b5) za reklamy w formie plakatów, ulotek, ogłoszeń, afiszy umieszczanych na słupach oświetleniowych 

i trakcyjnych oraz innych urządzeniach i obiektach inżynieryjnych za wyjątkiem kierunkowskazów na 
targi, imprezy rozrywkowe,  kulturalne i sportowe oraz inne uroczystości organizowane na terenie miasta 
Torunia.

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

reklamy nie wymienione w poz. 1- 7:

a) do 50 m² 3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 1,50 zł
b) powyżej 50 m² do 100 m² 2,70 zł 2,25 zł 1,80 zł 1,35 zł

8

c) powyżej 100 m² 2,40 zł 2,00 zł 1,60 zł 1,20 zł

5) Dodany przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.
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Załącznik Nr 4 do uchwały nr 183/07
Rady Miasta Torunia
z dnia 25 października 2007 r.

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu na prawach wyłączności w celach innych  niż wymienione w § 1 pkt 1-3 
uchwały.

Kategoria drogiPoz. Rodzaj / cel zajęcia pasa drogowego krajowe wojewódzkie powiatowe gminne
1 2 3 4 5 6

letnie ogródki gastronomiczne na terenie Starego Miasta ograniczonego następującymi ulicami: Aleją Jana 
Pawła II, Wały Gen. Sikorskiego, Szumana, Plac Św. Katarzyny, Wola Zamkowa, Bulwar Filadelfijski 
(łącznie z wymienionymi ulicami):z wyłączeniem ulic Rynek Staromiejski, Chełmińska, Różana, Szeroka 
oraz Królowej Jadwigi:
a)  za powierzchnie do 50 m² 0,30 zł --- 0,30 zł 0,30 zł
b) za każdy kolejny m² powierzchni powyżej 50 m² do 100 m² 0,40 zł --- 0,40 zł 0,40 zł

1

c) za każdy kolejny m² powierzchni powyżej 100 m² 0,50 zł --- 0,50 zł 0,50 zł
letnie ogródki gastronomiczne na ulicach: Rynek Staromiejski, Chełmińska, Różana, Szeroka oraz 
Królowej Jadwigi:
a)  za powierzchnie do 50 m² --- --- --- 0,40 zł
b) za każdy kolejny m² powierzchni powyżej 50 m² do 100 m² --- --- --- 0,60 zł

2

c) za każdy kolejny m² powierzchni powyżej 100 m² --- --- --- 0,70 zł
3 letnie ogródki gastronomiczne na terenie Rynku Nowomiejskiego:

a) za powierzchnię do 50 m²
b) za każdy kolejny m² powierzchni powyżej 50 m² do 100 m²
c) za każdy kolejny m² powierzchni powyżej 100 m²

---
---
---

---
---
---

---
---
---

0,15 zł
0,20 zł
0,25zł

4 letnie ogródki gastronomiczne, lodowiska sztuczne i kawiarenki zimowe w okresie od 1 października do 
30 kwietnia roku następnego 0,30 zł 0,30 zł 0,15 zł 0,15 zł

5 targowisko przy ul. Łukasiewicza --- --- --- 0,10 zł
6 pozostałe nie wymienione w poz. 1-5 na terenie Rynku Nowomiejskiego, za wyjątkiem handlu --- --- --- 0,15 zł
7 pozostałe nie wymienione w poz.  1- 6 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł
8 Wystawki przed sklepami na terenie Zespołu Staromiejskiego w formie ekspozycji towarów pod łącznym 

warunkiem, że: 
a) powierzchnia nie przekroczy 1 m2

b) ekspozycja zlokalizowana jest przed własnym sklepem 

0,10 zł --- 0,10 zł 0,10 zł

96) Jarmarki: Wielkanocny, Katarzyński oraz Bożonarodzeniowy 0,10 zł - 0,10 zł 0,10 zł
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107) Obiekty handlowe, w których prowadzony jest handel pamiątkami oraz innymi artykułami promującymi 
Toruń przy ul. Pod Krzywą Wieżą oraz działalność wystawiennicza i handlowa własnymi wyrobami 
artystycznymi na terenie całego Zespołu Staromiejskiego

0,10 zł - 0,10 zł 0,10 zł

6) Dodany przez § 1 uchwały nr 370/16 Rady Miasta Torunia z 21 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego w mieście Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2783), która weszła w życie z dniem 16 sierpnia 2016r.

7) Dodany przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 6.
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