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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 
 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. 7131)) 
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. 4702)) 
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 i poz. 2576) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 
wymienione w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia: 

Kategoria drogi Rodzaj zajęcia pasa drogowego 
krajowa wojewódzka powiatowa gminna 

Ogródki gastronomiczne 1,60 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 
Stoiska (stragany) handlowe: 
1) przy zajęciu trwającym krócej, niż 11 miesięcy 
2) przy zajęciu trwającym nieprzerwanie co najmniej 
11 miesięcy 

 
10,00 zł 
5,00 zł 

 
10,00 zł 
5,00 zł 

 
10,00 zł 
5,00 zł 

 
10,00 zł 
5,00 zł 

Ekspozycja, wystawy, sprzedaż prac malarskich lub 
rzeźb 

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

Inne cele 2,40 zł 1,70 zł 1,50 zł 1,20 zł 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, w pkt 2 pozycji dotyczącej stoisk (straganów) handlowych, 
podstawą zastosowania wskazanej tam stawki jest wniosek strony określający co najmniej 11-miesięczny 
nieprzerwany termin zajęcia. W przypadku faktycznego zajmowania pasa drogowego przez okres krótszy 
stosowana będzie stawka wskazana w pkt 1.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. 

poz. 54. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

Proponowana zmiana uchwały polega na wprowadzeniu dodatkowej stawki opłaty za zajęcie 1 m2
powierzchni pasa drogowego w punkcie - stoiska (stragany) handlowe, przy zajęciu trwającym
nieprzerwanie co najmniej 11 miesięcy. Proponowana stawka jest niższa od stawki przy zajęciu trwającym
krócej, niż 11 miesięcy o 50 %.

Zmiana stanowi wyjście naprzeciw wnioskom przedsiębiorców, którzy prowadzą stoiska (stragany) przez
większą część roku, to właśnie ich najbardziej dotknęła uchwała z 27 lutego 2020 r. wprowadzająca zmianę
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku.
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