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Poz. 1120
UCHWAŁA NR XXVIII/453/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w granicach administracyjnych Miasta Koszalina
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 470, poz. 471, poz. 1087, poz. 2338), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815), Rada Miejska
w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalina
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 52, poz. 912; z 2012 r. poz. 1696; z 2020 r. poz. 2776),
w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródki gastronomiczne
w okresie od 15 marca do 30 września 2021 r., dla wszystkich kategorii dróg publicznych 0,05 zł
za zajęcie 1 m² powierzchni pasa dziennie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Kuriata

