
UCHWAŁA NR VI/52/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr I/7/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r.poz. 470 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr I/7/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty za zajęcie 1 m2 dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Warm. Mazursk. z 2020 r., poz. 1639) §5 otrzymuje brzmienie: 

"§ 5. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego, z wyłączeniem jezdni i chodnika, w celach o których 
mowa w § 1pkt 4 - 0,30 zł.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak
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Uzasadnienie
Obecna stawka opłat za zajęcie pasa drogowego, z wyłączeniem jezdni i chodnika (dotyczy pasa zieleni 
miejskiej), z przyczyn ekonomicznych uniemożliwiała organizację ogródków letnich przy obiektach 
gastronomicznych. Według dotychczasowej stawki opłata za zajęcie 25 m2 terenu zielonego pasa drogowego 
wynosi 7.500,00 zł miesięcznie tj. 90.000,00 zł rocznie. Według nowej, proponowanej stawki opłata za zajęcie 
25 m2 terenu zielonego pasa drogowego wyniesie 225,00 zł miesiecznie tj. 2.700,00 zł rocznie. W warunkach 
ekonomicznych charakterystycznych dla Gminy Pasłęk, racjonalną stawką jest nowa proponowana stawke. Ze 
względu na ważny interes spółeczny, w tym w szczególności podniesienie atrakcyjności miasta i umożliwienie 
rozwoju działalności związanej z prowadzeniem gastronomii, podjęcie uchwały ustanawiającej niższą stawkę 
opłat za zajęcie wyżej wskazanej części pasa drogowego jest zasadne. 
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