W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju.

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za obciążenie nieruchomości gruntowych nie będących
drogami zarządzanymi przez Burmistrza Lądka-Zdroju, a stanowiących własność
Gminy Lądek-Zdrój, poprzez umieszczenie na nich urządzeń infrastruktury technicznej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1.
1. Ustalam jednorazowe opłaty za udostępnienie gruntu i obciążenie nieruchomości niebędących
drogami zarządzanymi przez Burmistrza Lądka-Zdroju, a stanowiące własność Gminy Lądek-Zdrój
lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lądek-Zdrój, poprzez umieszczenie na nich
urządzeń infrastruktury technicznej w celu budowy:
1) przewodów wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- 25 zł/mb;

2) przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- 20 zł/mb ;

3) sieci gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa, wraz z przyłączami

- 25 zł/mb ;

4) sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa, wraz z przyłączami

- 40 zł/mb ;

5) sieci elektroenergetycznych, wraz z przyłączami

- 25 zł/mb ;

6) sieci teletechnicznych, wraz z przyłączami (w tym światłowody)

- 20 zł/mb ;

7) kanalizacji teletechnicznych

- 35 zł/mb.

2. Opłata nie może być niższa niż 200,00 zł netto.
3. Stawki opłat nie uwzględniają podatku VAT.
4. Długość urządzeń liniowych i przyłączy oraz powierzchnie zajmowanej nieruchomości
przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnych metrów w górę. Długość inwestycji liniowych określa
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, na podstawie załącznika mapowego przedłożonego
przez inwestora i w oparciu o dane teleinformatyczne systemu „ERGO”.
5. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, winna być wniesiona w terminie określonym w Uzgodnieniu.
6. W uzasadnionych przypadkach stawki opłat ustalone będą w oparciu o odrębne zarządzenie.
7. Jednorazowa opłata za udostępnienie gruntu i obciążenie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lądek-Zdrój lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lądek-Zdrój, o której mowa
w § 1 ust. 1 dotyczy również modernizacji, przebudowy i remontu.
§ 2.
Szczegółowe warunki udostępnienia terenu określone zostaną w Uzgodnieniu udostępnienia
nieruchomości pod inwestycję liniową.
§ 3.
1. W przypadku inwestycji liniowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy, Burmistrz LądkaZdroju może odstąpić od naliczenia opłat lub obniżyć ich wysokość nie więcej niż do 10% stawki
podstawowej.

2. Burmistrz Lądka-Zdroju może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do
zastosowania ulgi oraz zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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