UCHWAŁA NR XXXI/316/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713, ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 470, ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany: § 5 ust. 1, litera b) orzymuje brzmienie:
„b) ogródka gastronomicznego i piwnego - 0,01 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala-Kałużna

Id: 1E0121D7-C5DC-4F4C-B8C4-66E64C792C77. Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXI/316/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2021 R.
Niniejszą uchwałą następuje zmiana stawek jednostkowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego
na prawach wyłączności w odniesieniu do ogródków gastronomicznych oraz piwnych. Dotychczasowa
opłata w tym zakresie zostaje obniżona do 0,01 zł.
Obniżenie opłaty podyktowane jest faktem, iż w związku z ogłoszonym w marcu 2020 roku stanem
epidemii COVID-19 oraz wprowadzanymi w jego wyniku licznymi obostrzeniami nie było możliwe pełne
funkcjonowanie w tym czasie niektórych typów działalności gospodarczej, w szczególności lokali
gastronomicznych i restauracji. Rozumiejąc tym samym trudną sytuację finansową przedsiębiorców oraz
mając na uwadze fakt, że branża gastronomiczna jest jedną z tych, które w największym stopniu ucierpiały
przez pandemię COVID-19, Miasto i Gmina Pleszew obniża wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w
celu umieszczenia w pasie drogowym dróg publicznych ogródka gastronomicznego oraz piwnego.
Obniżenie przedmiotowej stawki ma również za zadanie zachęcić potencjalne podmioty
gospodarcze do podejmowania szeroko rozumianej działalności gastronomicznej.
Zaproponowana wysokości stawki jednostkowej za zajęcie 1 m² pasa drogowego na prawach
wyłączności w odniesieniu do ogródków gastronomicznych oraz piwnych mieści się w dopuszczalnych w
ustawie granicach.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione i celowe.
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