
UCHWAŁA NR XXX/224/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada 2019 roku  
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie  pasa drogowego  na drogach gminnych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U.2020.713 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j.:Dz.U.2020.470 z późn. zm.), Rada Miejska Turku, uchwala co następuje: 

§ 1.  
1. §3 ustęp 4 uchwały nr XIV/113/19  Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych otrzymuje brzmienie: 
„4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłaty obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.”. 
2. § 4 uchwały  nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  na drogach gminnych otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się następujące stawki dzienne opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu 

o którym mowa w § 1 pkt 3: 
1. Za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 

0,50 zł  
2. Za 1 m 2 pasa drogowego  zajętego przez rzut poziomy obiektu przeznaczonego do 

gromadzenia odpadów (wiaty śmietnikowe) – 0,02 zł 
3. Za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych niż wymienionych w ustępie 

1 i 2 obiektów - 0,50 zł  
4. Za 1m2 powierzchni reklamy - 3,00 zł”.. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/224/21

Rady Miejskiej Turku

z dnia 9 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada
2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

W art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z późn. zm.) nałożony został na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia
w drodze uchwały wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. W uchwale wprowadza
się różne opłaty za zajęcie pasa drogowego uzależnione od elementu zajętego pasa drogowego.

Niniejszy projekt uchwały przygotowano na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” z siedzibą
przy Al. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek, która postulowała o wprowadzenie odrębnej, stawki za zajecie
pasa drogowego przez obiekt przeznaczony do gromadzenia odpadów (wiaty śmietnikowe).

Wobec powyższego, podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.
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