
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/197/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/410/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 

Gminy Miejskiej Kętrzyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 470) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LXV/410/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy 

Miejskiej Kętrzyn (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 poz. 2227) zmieniony Uchwałą 

Nr XXXV/215/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z 2017 poz. 1431), Uchwałą Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 lipca 

2019 r.(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 poz. 4113) oraz Uchwałą Nr XIX/140/2019 Rady 

Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 poz. 6308) 

w pkt. IV dodaje się pkt. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) miejsca przeznaczone na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych 0,01 

7) zatoki autobusowe 0,10”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Rafał Rypina 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 lipca 2020 r.
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Uzasadnienie 

do uchwały nr XXVII/197/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 czerwca 2020r. 

 

W celu uporządkowania pasów drogowych koniecznym jest wprowadzenie opłat za zajecie pasa drogowego pod miejsca na 

pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. 

Wprowadzenie opłat usankcjonuje korzystanie z pasów drogowych przez konkretne podmioty, które ze względu na brak 

możliwości ustawienia na swoich działkach pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, zobowiązane będą do 

stworzenia miejsc nieprzypadkowych i zabudowanych, co z kolei wpłynie w bardzo dużym stopniu na poprawę estetyki miasta 

Kętrzyna. Podmioty te zobowiązane będą również do utrzymywania porządku wokół miejsc przeznaczonych pod pojemniki do 

gromadzenia odpady komunalne. 
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