UCHWAŁA NR XV/270/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla
których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 i poz.1309) i art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018
poz. 2068 oraz z 2019r. poz.698, poz. 730)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg
publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska wprowadza się następujące zmiany:
§1 pkt.5 uchwały otrzymuje brzmienie:
za zajęcie pasa drogowego związane z odprowadzaniem odpadów komunalnych ustala się następujące
stawki opłat dziennych:
Kategoria
drogi

1
krajowe
wojewódzkie
powiatowe
gminne

Stawki opłat za zajęcie
pasa drogowego pod
wiaty na odpady
komunalne niezwiązane
trwale z gruntem o
konstrukcji metalowej
bądź plastikowej,
pojemniki
półpodziemne i
podziemne

Stawki opłat za zajęcie
pasa drogowego pod
wiaty na odpady
komunalne o
konstrukcji murowanej
trwale związanej z
gruntem
(dotyczy już
istniejących)

Stawki opłat za zajecie
pasa drogowego pod
pojemniki na odpady
komunalne oraz
pojemniki n a odzież
używaną

zł/m2
2
0,15
0,15
0,15
0,15

zł/m2
3
0,15
0,15
0,15
0,15

zł/m2
4
3,00
3,00
3,00
3,00

Stawki opłat za zajęcie
pasa drogowego pod
pojemniki na odpady
komunalne dla
budynków
usytuowanych na
granicy pasa
drogowego, które nie
posiadają dostępu do
pasa drogowego innego
niż wyjście z budynku
(zabudowa szeregowa)
zł/m2
5
0,30
0,30
0,30
0,30

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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