Projekt
Druk nr 491

UCHWAŁA Nr ............/17
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia ........................ 2017r.
zmieniająca
uchwałę
Nr
XVI/147/2004
Rady
Miejskiej
Leszna
z dnia 05 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych
miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440
ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych
przebiegających
w
granicach
administracyjnych
miasta
Leszna
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 26, poz. 729, zm. z 2005 r. Nr 162, poz. 4353)
zmienia się treść załączników Nr 1 i 3, które otrzymują brzmienie zgodnie
z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej niŜ 1 września 2017r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr ............/17
Rady Miejskiej Leszna
z dnia ........................ 2017r.
stanowiący zał. Nr 1 do
Uchwały Nr XVI/147/2004

Dzienne stawki opłat w złotch za zjęcie 1m² powierzchni pasa drogowego
L.p.

Rodzaj dróg

przy zajęciu jezdni do
20% szerokości
(włącznie)

przy zajęciu jezdni
powyżej 20% do 50%
szerokości
(włącznie)

przy zajęciu jezdni
powyżej 50% do
całkowitego zajęcia

przy zajęciu pozostałych
elementów pasa
drogowego nie ujętych w
kolumnach 3, 4, 5

1

2

3

4

5

6

1

Droga krajowa

3,00 zł

4,00 zł

7,00 zł

3,00 zł

2

Droga wojewódzka

3,00 zł

4,00 zł

7,00 zł

3,00 zł

3

Droga powiatowa

1,50 zł

2,00 zł

4,00 zł

1,50 zł

4

Droga gminna

1,50 zł

2,00 zł

4,00 zł

1,50 zł

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr ............/17
Rady Miejskiej Leszna
z dnia ........................ 2017r.
stanowiący zał. Nr 3 do
Uchwały Nr XVI/147/2004

Dzienne stawki opłat w zł
Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego
L.p.

przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub usługowego

przez rzut poziomy innych
obiektów

Za 1m² powierzchni reklamy

Za 1 m² reklamy umieszczonej przez
organizacje o statucie organizacji
pozarządowych działających na terenie
Miasta Leszna

3

4

5

6

Rodzaj dróg

1

2

1

Droga krajowa

1,20 zł

0,60 zł

3,50 zł

0,10 zł

2

Droga wojewódzka

0,60 zł

0,30 zł

3,00 zł

0,10 zł

3

Droga powiatowa

0,40 zł

0,20 zł

2,50 zł

0,10 zł

4

Droga gminna

0,20 zł

0,10 zł

1,50 zł

0,10 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr ................./2017
Rady Miejskiej Leszna
z dnia .........................2017r.
zmieniająca
uchwałę
Nr
XVI/147/2004
Rady
Miejskiej
Leszna
z dnia 05 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych
miasta Leszna.
Wprowadzenie nowych stawek opłat za prowadzenie robót w pasie drogowym,
niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz
umieszczania w pasie drogowym reklam jest podyktowane brakiem waloryzacji stawek
obowiązujących od roku 2004. W chwili obecnej ww. stawki są znacznie niŜsze od
stawek obowiązujących w innych zarządach. PowyŜsze kwoty są efektem analizy
stawek obowiązujących w miastach o wielkości zbliŜone do Miasta Leszna.
Wprowadzenie osobnej stawki dla organizacji pozarządowych (w myśl ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.) ma na celu zwiększenie promocji działalności
organizacji o statucie organizacji pozarządowych działających na terenie miasta
Leszna. W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

