UCHWAŁA NR XXXV/282/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
drogach gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust.9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, w §1 dodaje się
ust. 7 o brzmieniu:
„7. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celu urządzenia miejsca
postojowego przed budynkami w których świadczone są usługi hotelarskie ( w ilości 1 miejsca
postojowego dla jednego budynku) – 0,10 zł/dzień.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ślaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Uchwała nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych ustala stawkę za zajęcie 1m2 pasa
drogowego na prawach wyłaczności w wysokosci 1zł /dzień, bez zróżnicowania celu w jakim to zajęcie
następuje.
W związku z wystąpieniem w Gminie Toszek zapotrzebowania na zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia różnych rodzajów działalności, dla zróżnicowania wysokości stawek, wprowadza się stawkę
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celu urządzenia miejsca postojowego przed
budynkami w których świadczone są usługi hotelarskie ( w ilości 1 miejsca postojowego dla jednego
budynku) w wysokości 0,10 zł/dzień.
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