UCHWALA NR XV /122/2019
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie

ustalenia

wysokości

stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
Lubartów

dróg gminnych

Miasta

Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym
z 2019 r. poz. 506,
1309,
1696 i 1815)
oraz
art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy
z dnia
21 marca
o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz 2068 z późno zm.), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie l m- pasa drogowego dróg gminnych
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:
1) prowadzenia

Miasta

Lubartów

na cele

robót w pasie drogowym;

2) umieszczania

w pasie drogowym

urządzeń infrastruktury

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego

na prawach wyłączności

technicznej;
niezwiązanych

z potrzebami

w celach innych niż wymienione

§ 2. Ustala się stawki opłaty za zajęcie powierzchni pasa drogowego
pkt I i pkt 4 za każdy dzień zajęcia, w niżej wymienionej wysokości:
l) za zajęcie l m2 powierzchni

zarządzania

w celach,

o których

- 2,00 zł;

b) przy zajęciu jezdni o szerokości

do 50%

- 3,00 zł;

c) przy zajęciu jezdni o szerokości ponad 50% do całkowitego

- 5,00 zł;

zajęcia jezdni

m'

powierzchni
pasa drogowego:
poboczy,
ścieżek rowerowych i ciągów pieszych

chodnika,

m' powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego

4) w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 4

a) pasa drogowego

postojowych

l m2 powierzchni pasa drogowego
- 0,20 zł.

przez rzut poziomy urządzeń o których mowa

telekomunikacyjnej:
- 5,00 zł;

dróg gminnych

- 5,00 zł;

b) na obiekcie mostowym
2) dla pozostałych

placów,
zatok
- 2,00 zł;
- 1,00 zł;

za zajęcie

§ 3. Ustala się stawki opłaty rocznej za zajęcie l m- powierzchni
w § 1 pkt 2 w niżej wymienionej wysokości:
l) dla urządzeń infrastruktury

mowa w § l

jezdni:
do 20%

2) za zajęcie
l
i autobusowych,

drogami lub

w pkt 1-3.

a) przy zajęciu jezdni o szerokości

3) za zajęcie l

(Dz.U.
1985 r.

urządzeń:

a) pasa drogowego

dróg gminnych

- 50,00 zł;
-100,00 zł.

b) na obiekcie mostowym

§ 4. Ustala

się
stawki
opłaty
za
zajęcie
l m2
pasa
o którym mowa w § 1 pkt 3 za każdy dzień zajęcia w niżej wymienionej
l) przez rzut poziomy obiektu handlowego

3) przez rzut poziomy obiektów infrastruktury
4) za zajęcie pasa drogowego

w pkt. 1

telekomunikacyjnej

reklamą - za l m2 powierzchni

dróg

gminnych

w celu,

-1,OOzł;

lub usługowego

2) przez rzut poziomy innych obiektów niż wymienione

drogowego
wysokości:

reklamy

-l,OOzł;
- 0,20 zł;
-1,OOzł.

§ 5. Tracą moc uchwały:
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1) uchwała NR XV11153/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: określenia wysokości
stawek opłaty za zajęcie l m2 pasa drogowego dróg gminnych Miasta Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2004 r.
Nr 80 poz. 1393);
2) uchwała NR IX/63/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XV1/153/04
Rady Miasta Lubartów z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie
I m2 pasa drogowego dróg gminnych Miasta Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 4551).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Id: 87AF8CF5-F672-4A4C-8329-A33A

l B2151 AD. Podpisany

Strona 2

Wyniki głosowania
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa
drogowego dróg gminnych Miasta Lubartów,
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr
Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata
Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz
Tchórz, Jacek Mikołaj Tomasiak, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko
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