UCHWAŁA NR XXI/370/20
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/316/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta
Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna
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) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVIII/316/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Olsztyna, których
zarządcą jest Prezydent Olsztyna (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 1430), § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4, z zastrzeżeniem § 6, ustala się
następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
Kategoria drogi
krajowa i wojewódzka
powiatowa i gminna

ogródki gastronomiczne

0,26 zł

handel okolicznościowy, sezonowy, przedświąteczny
ekspozycja produktów i usług
miejsca na pojemniki, kontenery, śmietniki, worki
kontenerowe typu Big-Bag, - niezwiązane trwale z gruntem
akcje marketingowe, promocyjne, informacyjne itp.
mobilne punkty handlu obwoźnego, wózki handlowe,
przyczepy i rowery gastronomiczne, samochody
gastronomiczne (food trucki) itp.,
lodówki, automaty vendingowe, bankomaty
pozostałe

5,00 zł
5,00 zł

3,00 zł
3,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł
jak w § 2

"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk
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