
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/360/21 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

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

publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 39 i 40 ust. 8 oraz ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy 

Miasta Świdnicy wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych publicznych w celu, o którym mowa 

w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) jezdni do 20% szerokości – 4,00 zł; 

2) jezdni pow. 20% do 50% szerokości – 6,00 zł; 

3) jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia – 10,00 zł; 

4) chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, drogi rowerowej, parkingu, zatoki postojowej i autobusowej – 

4,00 zł; 

5) pozostałych elementów pasa drogowego – 2,50 zł.”, 

b) w § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  na tymczasowe stoisko handlowe i usługowe niebędące obiektem budowlanym oraz ekspozycję 

towarów przed sklepami – 2,00 zł;”, 

c) w § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) na ogródki przed punktami gastronomicznymi – 0,50 zł;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Jan Dzięcielski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 grudnia 2021 r.

Poz. 5726
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