UCHWAŁA NR 650/XX/2020
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin,
w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1.
Ze względu na wystąpienie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się czasowe obniżenie o 50% wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego określonych:
1) w pozycji 1 tabeli określającej wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektów budowlanych lub ich części niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 1 m2 reklamy stanowiącej załącznik nr 3 do
uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie
miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 6776);
2) w pozycji 1 i 2 tabeli określającej wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej na prawach wyłączności w celach określonych w § 1 pkt 4 uchwały, stanowiącej
załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w pkt 1.
§ 2.
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego określone w § 1 obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia
31 grudnia 2020 r.
§ 3.
Opłaty pobrane na podstawie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego wydanych na okres od dnia
1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., będą zwracane w części przekraczającej wysokość ustaloną
w oparciu o stawki określone w § 1 uchwały, na podstawie decyzji zmieniających po złożeniu wniosków przez
podmioty, którym decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego wydano.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła

Id: A455500A-90D4-4500-9682-54E2A76EE9ED. Podpisany

Strona 1 z 1

