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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

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 2021 r. 
poz. 1376, 1595) 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, z 2009 r. Nr 8, poz. 301, 
z 2010 r. Nr 18, poz. 354, z 2013 r. poz. 2396, poz. 2546, z 2015 r. poz. 3142, poz. 4461, z 2020 r. 
poz. 1270, 2682, 4686, z 2021 r. poz. 962) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego stanowiących ogródki gastronomiczne, do dnia 30 czerwca 2022 r. 
ustala się stawki w wysokości 10% stawek określonych zgodnie z ust. 1.”; 

2) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Do dnia 30 czerwca 2022 r., za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, na prawach wyłączności pod ogródki gastronomiczne niebędące 
obiektami budowlanymi, ustala się stawki opłat w wysokości 10% stawek określonych zgodnie 
z ust. 1 i ust. 2.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

Zapisy uchwały wydłużają czas obowiązywania wprowadzonej uchwałami z 26 maja i 22 września 2020r. 

oraz uchwałą z 26 stycznia br., niższej o 90% stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego związanej z 

prowadzeniem działalności w formie ogródków gastronomicznych. 

W związku z trudną sytuacją, w której znalazły się podmioty działające w branży gastronomicznej, podjęto 

decyzję o stworzeniu warunków umożliwiających choćby częściowe odrobienie strat finansowych. Takie 

rozwiązanie, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, jest alternatywą, która tworzona przez samorząd daje 

szansę na przetrwanie trudnego okresu pandemii. 

Dla przedsiębiorców prowadzących ogródki gastronomiczne w ramach pakietu rozwiązań przewiduje się 

utrzymanie 90% zniżki w okresie pierwszego półrocza 2022 r.  
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