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

z dnia .................... 2020 r. 

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

Na podstawie Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471), 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 2013r. poz. 2396, poz. 2546, z 2015 r. poz. 3142, poz. 4461, z 2020 r. 
poz.1270) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy 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 zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6: 

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) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Do obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego stanowiących ogródki gastronomiczne,  do dnia 30 września 
2020 r., ustala się stawki w wysokości 10% stawek określonych zgodnie  z ust. 1.”; 

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego  
na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 2, 3, 4, 5 i 6, z zastrzeżeniem 
ust.4, 5  i 7: 

1) jezdnia drogi krajowej i wojewódzkiej: 

a) przy zajęciu do 20% szerokości    1,00 zł, 

b) przy zajęciu pow. 20% do 50% szerokości   2,00 zł, 

c)  przy zajęciu pow. 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 pow. 20% do 50% szerokości   1,70 zł, 

c) przy zajęciu pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni 3,00 zł.”; 

4) w § 7 dodaje się ust. 7, w brzmieniu: 
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„7. Do dnia 30 września 2020 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 wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację, w której znalazły się podmioty działające w branży
gastronomicznej, która to sytuacja jest konsekwencją wdrożenia ograniczeń w możliwości
prowadzenia tej działalności w celu zabezpieczenia przed ryzykiem epidemicznym, propozycją
stanowiącą odpowiedź na postulaty przedsiębiorców o stworzenie warunków umożliwiających
w najbliższym sezonie letnim choćby częściowe odrobienie strat finansowych poniesionych w okresie
od marca 2020 r. Zapisy uchwały wprowadzają niższą o 90% stawkę opłaty za zajęcie pasa
drogowego związanego z prowadzeniem działalności w formie ogródków gastronomicznych.

Dla przedsiębiorców prowadzących ogródki gastronomiczne w ramach pakietu rozwiązań
przewiduje się:

·90% zniżki – do końca września ,

·możliwość wyjście na zewnątrz tym lokalom, które nie miały dotychczas ogródków

·możliwość zajęcie pasa ruchu drogowego, tam gdzie będzie jest to możliwe wraz
z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
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