
Projekt

z dnia  11 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, zm. 2018r. poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz
art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222; z 2018r. 

poz. 12, zm. poz. 138, poz. 159, poz. 317, poz. 1356), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/153/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z 3 września 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2004 r. Nr 74, poz. 1950), 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych związanych z realizacją zadań 
własnych gminy w tym zakresie stosuje się stawkę w wysokości 0,01 zł określonych w pkt 1-3.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po 14 dniach od dnia ogłoszenia.  

Opracował:
Wydz. BI

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
W związku z faktem, iż realizacja zadania własnego gminy w zakresie odprowadzania ścieków

w miejscowości Skorogoszcz, Chróścina, Przecza, Raski, Lewin Brzeski os. Mickiewicza, odbywa się za
pośrednictwem Gminnej Spółki Usługi Wodno- kanalizacyjne „Hydro-Lew”, koniecznym stało się ponoszenie
przez spółkę dodatkowych kosztów związanych z umieszczaniem w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń
kanalizacyjnych.
Aby tego uniknąć proponuje się następujące stawki, które obowiązywać będą wyłącznie przy realizacji

przyszłych i obecnego zadania własnego gminy realizowanego przez spółki będące własnością gminy, tj:
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
a) poza obszarem zabudowanym – ze stawki 1,00 zł na stawkę 0,01 zł,
b) w obszarze zabudowanym – ze stawki 4,00 zł na stawkę 0,01 zł,
c) na drogowym obiekcie inżynierskim – ze stawki 40,00 zł na stawkę 0,01 zł.
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