
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, 
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, 
poz. 720); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 listopada 2004 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. 
z 2004 r. Nr 85, poz. 1592, z 2005 r. Nr 60, poz. 1342, z 2006 r. Nr 42, poz. 754), wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia pasa drogowego  
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, z zastrzeŜeniem pkt. 2: 

1) drogi krajowej  0,80 zł, 
2) drogi wojewódzkiej  0,50 zł, 
3) drogi powiatowej  0,30 zł, 
4) drogi gminnej  0,20 zł. 

         2.  Do obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, słuŜących do garaŜowania pojazdów samochodowych, 
ustala się stawki w wysokości 50% stawek określonych zgodnie z  ust. 1.” 

2)   § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego  
na prawach wyłączności w celach innych niŜ wymienione w § 2, 3, 4, 5 i 6, z zastrzeŜeniem 
ust. 4 i 5: 
  1) jezdnia drogi krajowej i wojewódzkiej: 

a) przy zajęciu do 20% szerokości 1,00 zł, 
b) przy zajęciu powyŜej 20% do 50% szerokości 2,00 zł, 
c) przy zajęciu powyŜej 50% do 100% szerokości 4,00 zł; 

 2) jezdnia drogi powiatowej i gminnej: 
a) przy zajęciu do 20% szerokości 0,80 zł, 
b) przy zajęciu powyŜej 20% do 50% szerokości 1,70 zł, 
c) przy zajęciu powyŜej 50% do całkowitego zajęcia jezdni                                 3,00 zł.” 

 
3)  w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
   „5. Ustala się stawkę opłaty za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach 
wyłączności pod zieleń ozdobną w wysokości 0,01 zł.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 



 
Uzasadnienie 

 
 
 
 Niniejsza zmiana uchwały dotyczy obniŜenia wysokości stawek za zajęcie pasa 

drogowego pod obiekty budowlane słuŜące do garaŜowania pojazdów samochodowych 

(garaŜe) oraz stawek za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod zieleń ozdobną. 

W obu przypadkach mamy do czynienia z niekomercyjnym wykorzystywaniem terenu pasa 

drogowego. Uchwała w dotychczasowym brzmieniu traktowała jednakowo właścicieli 

obiektów handlowych, usługowych i właścicieli garaŜy, traktowała jednakowo właścicieli 

ogródków gastronomicznych i osoby zajmujące pas drogowy pod zieleń ozdobną.  Zmiana 

stawek za tego typu zajęcia uwzględnia aspekt społeczny i zbliŜa wysokość opłat na wyŜej 

wymienione cele do stawek stosowanych na pozostałych gruntach komunalnych na terenie 

Gminy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska, Mienia  R.M. 

Leszek Duklanowski 


