
Projekt

z dnia  17 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571 poz. 1696, poz. 1815) oraz 
art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, zm. poz. 12, 
poz. 317; z 2019r. poz. 698, poz. 730; z 2018r. poz. 1693; z 2019r. poz. 1495, poz. 1716, poz. 1815, 
poz. 2020 ), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/153/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 września 2004 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Dla inwestycji związanych z budową i przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej stawka opłat za zajęcie elementów pasa drogowego wymienionych w § 3 ust. 1,2 
i 3 wynosi 0,20 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Opracował:
Wydz. BI

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i

sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1815) weszły w życie

zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie

maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury

telekomunikacyjnej, która to nie może przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.

Poprzednia stawka wynosiła odpowiednio 2 zł przy zajęciu jezdni do 20% szerokości, 3 zł przy zajęciu od

20% do 50 % szerokości jezdni oraz 8 zł przy zajeciu jezdni powyzej 50%.
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