
PROJEKT druk nr 150/20 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych będących w zarządzie Gminy Baborów 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/144/20 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Baborów, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) reklamy - 8 zł.”; 

2) w § 4 uchyla się pkt 6.   

3) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. Ustala się dzienne stawki opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu zajęcia 
pasa drogowego na prawach wyłączności w celu: 

1) usytuowania tymczasowego stoiska do prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej itp. -
 1,00 zł; 

2) związanym z prowadzoną w sąsiedztwie drogi budową - 0,50 zł; 

3) innym nie wymienionym powyżej – 1,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

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

Nadzór Wojewody Opolskiego, badając uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego zwrócił
uwagę na brak podstawy prawnej do różnicowania wysokości opłat w zależności od rodzaju reklamy -
w pierwotnej uchwale dokonano podziału na reklamy świetlne, podświetlane i pozostałe.

Ustalono także dzienną stawkę za zajęcie pasa drogowego na urządzenie parkingu, co nie mieści się
w dyspozycji art 40 ustawy o drogach publicznych, lecz wynika z ustanowienia strefy płatnego parkowania
tj. art. 13 w/w ustawy.

Projekt przedłożonej uchwały wprowadza jedną stawkę za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie
reklamy oraz uchyla ustalenie opłaty za urządzanie parkingu.
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