
UCHWAŁA NR XLV/926/2023 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 16 marca 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) na wniosek 
Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale nr XXXI/648/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Gliwice wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, w celu parkowania w sposób 
określony znakiem drogowym D-18a na miejscu zastrzeżonym kopertą, ustala się stawkę w wysokości: 

a) 0,50 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dla miejsc wyznaczonych pod ładowanie pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych w strefie płatnego parkowania; 

b) 0,16 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dla miejsc wyznaczonych pod ładowanie pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych poza strefą płatnego parkowania; 

c) 1,50 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dla miejsc wyznaczonych pod parkowanie pozostałych 
pojazdów;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Id: 2D20AEF2-061F-4A0F-A63C-AD27F1DECF59. Podpisany

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

   
    

  

 

  
    

      
  

      
   

      
 

  

     
  

 

  

 
 
 

 

 

Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Litera a
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Litera b
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Litera c


	Paragraf 2
	Paragraf 3


