
                                                                                                
UCHWAŁA  Nr XXII/164/20 

 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 czerwca 2020r. 

 

w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawki opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, w związku z ogłoszonym na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem  SARS-CoV-2 

 
Na podstawie art. 40 ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) Rada Miejska               
w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: 
  

§ 1.  Wprowadza się czasowe obniżenie o 80% wysokości stawki opłat za zajęcie 
pasa drogowego określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XVIII/139/20 Rady 
Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Lwówek 
Śląski. 

§ 2. Obniżenie stawek, o których mowa w § 1 obowiązuje od dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 3. Opłaty pobrane na podstawie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej uchwały za okres od dnia jej wejścia w życie, maksymalnie do dnia   
31 grudnia 2020 r., będą zwracane w części przekraczającej wysokość ustaloną 
w oparciu o stawki określone w § 1, na podstawie decyzji zmieniających po 
złożeniu wniosków przez podmioty, którym te decyzje wydano. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

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

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 W związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemiologicznego  (Dz.U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz kolejnymi przepisami 

wprowadzonymi na ich podstawie, czasowo ograniczona została możliwość 

prowadzenia działalności gospodarczej w szeregu branż, m.in. handlu i gastronomi, 

co przełożyło się na spadek dochodów, zarówno podmiotów objętych 

ograniczeniami, jak i z nimi współpracujących.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych podmiotów oraz mając na celu 

ograniczenie skutków wprowadzonych zakazów działalności, a w szczególności 

ochronę miejsc pracy mieszkańców naszej gminy, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski przedkłada projekt uchwały zawierający propozycję obniżenia o 80%, czasowo 

do dnia 31 grudnia 2020 r., stawki opłat za zajęcie pasa drogowego określonej w § 1 

ust. 2 pkt 2 uchwały nr XVIII/139/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 

stycznia 2020 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Lwówek Śląski. Proponowana wysokość dziennej 

stawki za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności pod 

ogródki gastronomiczne i piwne to kwota 0,12 zł, co stanowi 20% obecnej stawki, 

która wynosi 0,60 zł. 

Obniżenie wysokości stawki spowoduje przejściowe zmniejszenie dochodów Gminy   

i Miasta Lwówek Śląski z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Obniżkę dochodów 

w tego tytułu szacuje się na kwotę ok. 6.000 zł przy założeniu, że powierzchnia          

i terminy zajęcia pasa drogowego będą na poziomie zbliżonym do poprzedniego 

roku. 

 

 

 

 
 


