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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

zmieniająca uchwałę Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1335) w § 
6 zmienia się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia ogródków 
gastronomicznych, zgodnie z poniższą tabelą  

Kategoria drogi Rodzaj zajęcia pasa drogowego 
krajowa wojewódzka powiatowa gminna 

Ogródki gastronomiczne 1,60 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 18 maja 2020 r. 

 

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

Rada Miasta Białystok w dniu 27 lutego 2020 r. podjęła uchwałę, Nr XIX/309/20 Rady Miasta
Białystok w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta
Białegostoku.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.)
w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze kraju ogłoszony został stan epidemii w

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przeciwdziałanie skutkom wywołanym COVID-19,
doprowadziło do ograniczenia świadczenia usług, a w efekcie do trudności finansowych lokalnych
przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej.

Wobec powyższego zaistniała potrzeba wprowadzenia zmiany w obowiązującej uchwale
i obniżenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia ogródków
gastronomicznych. Celem projektowanej zmiany jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym
tej sytuacji zwłaszcza utracie płynności finansowej podmiotów działających w branży gastronomicznej.
Przedkładany projekt uchwały stanowi instrument wspierających przedsiębiorców w stanie epidemii.

Proponowana stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celu
umieszczenia ogródków gastronomicznych, zgodnie z poniższą tabelą

Rodzaj zajęcia pasa drogowego Kategoria drogi
krajowa wojewódzka powiatowa gminna

Ogródki gastronomiczne 1,60 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

Nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązującej nie narusza zasad demokratycznego państwa
prawnego i ma na celu ochronę interesów podmiotów których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu
wskutek wprowadzenia stanu epidemii.

Mając na uwadze powyższe wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.
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