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UCHWAŁA NR XXI/89/19
RADY POWIATU LWÓWECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/70/19 z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 ze zm.)
Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się zapis § 4 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
1. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 6, ustala
się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego
przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł,
2) poza drogowym obiektem inżynierskim – 40,00 zł.
2. Od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji kablowej
nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie
do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
5. Ustala się za urządzenia umieszczone w pasie drogowym w terenie zabudowanym
i niezabudowanym, służące osobom niepełnosprawnym, opłatę roczną w wysokości 4,00 zł za 1 m2 rzutu
poziomego tych urządzeń.
2. Zmienia się zapis § 6 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których
mowa w § 3 ust. 1-3 i § 5 ust.1 i 2 wynoszą 0,20 zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego,
a stawka opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 wynosi 20,00 zł.
3. Zmienia się zapis § 7 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się czynsz dzierżawny lub najmu dla miejsc postojowych zastrzeżonych na prawach
wyłączności („koperta”), w wysokości 2 zł za 1 m2 pasa drogowego miesięcznie.
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4. Pozostałe zapisy uchwały, nie zmieniają się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.
§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego:
M. Szczepańska

