
UCHWAŁA  Nr XVIII/139/20 
 

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  

z dnia 30 stycznia 2020r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych będących w zarządzie Gminy Lwówek Śląski. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia        
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada 
Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje: 
  

§ 1.   W uchwale nr XVII/126/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących     w 

zarządzie Gminy Lwówek Śląski  wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6. otrzymuje brzmienie: „Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,            o 

którym mowa § 1 pkt 2 ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z wyłączeniem 

infrastruktury telekomunikacyjnej:  

1) w pasie drogowym, bez względu na rodzaj elementu pasa drogowego: 

30,00 zł 

2) na obiekcie inżynierskim: 160,00 zł.” 

2) § 11. otrzymuje brzmienie: „Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,          o 

którym mowa § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień 

zajęcia pasa drogowego:  

1) za 1 m 2 powierzchni zajętej pod miejsca postojowe zastrzeżone na 

prawach wyłączności („koperta”): 0,25 zł. 

2) za 1 m 2 powierzchni zajętej pod ogródki gastronomiczne i piwne: 0,60zł, 

3) za 1 m 2 powierzchni zajętej pod sprzedaż detaliczną (owoce, warzywa, 

ryby, mięso, wyroby mięsne, pieczywo, ciasta, wyroby ciastkarskie           i 

cukiernicze, znicze, kwiaty itp.): 10,00 zł, 

4) za 1 m 2 powierzchni zajętej na inne cele nie wymienione w pkt 1-3      (m. 

in. ekspozycja towarów itp.): 1,50 zł. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 



Uzasadnienie 

 

Opłata za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) nie zezwala na różnicowanie stawek opłat  w zależności 

od tego, czy pas drogowy znajduje się w terenie zabudowanym czy poza terenem 

zabudowanym. Opłatę za zajecie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby 

metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa 

drogowego i liczby dnia zajmowania pasa drogowego. 

 


