UCHWAŁA NR VII/45/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.
U. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1, pkt 1 i
4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,0 zł
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,0 zł
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 7,0 zł
2. Stawki określone w ust.1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych,
ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 (pasy zieleni, rowy) ustala się stawkę opłat za
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,0 zł
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanegourządzenia:
1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 220,0 zł
2) poza obiektem inżynierskim - 20,0 zł
3) za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50%, dla
pozostałych urządzeń (urządzenia: gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne) w wysokości stawek
określonych w pkt 1, 2,
4) za umieszczanie urządzeń przez gminę oraz gminne jednostki stosuje się stawkę określoną w pkt 1,2 i 3
w wysokości 0 zł
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat
za 1 m2 powierzchni
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,25 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,25 zł
3) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni
w wysokości 1,50 zł
§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłaty za 1 m2
powierzchni w wysokości 3 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała rady Miejskiej Lądka Zdroju nr XXI / 226 /
04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządca jest jednostka samorządu
terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty za:
- prowadzenie robót w pasie drogowym, zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż
wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 1 – 3, umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień
zajmowania pasa drogowego,
- umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu
drogowego, nie mogą przekroczyć 200 zł.
Przy ustalaniu w/w stawek uwzględnia się:
1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty,
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego,
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego,
W związku z powyższym Burmistrz proponuje projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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