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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest
Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARSCoV-2
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54) Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:
§1
W uchwale nr 650/XX/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2020 r. zmienionej uchwałą nr
769/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których
zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARSCoV-2 (Dz. Urz. Woj. Lub. poz 3627) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1
1. Ze względu na wystąpienie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się czasowe obniżenie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego określonych:
1) w pozycji 1 tabeli określającej wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektów budowlanych lub ich części niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 1 m2 reklamy stanowiącej załącznik nr 3 do
uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie
miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 6776);
2) w pozycji 1 i 2 tabeli określającej wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej na prawach wyłączności w celach określonych w § 1 pkt 4 uchwały, stanowiącej
załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w pkt 1.
2. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1. ustala się w wysokości 0,01 zł.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
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UZASADNIENIE
Uchwałą nr 650/XX/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na
terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem
stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono czasowe obniżenie o 50%
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z funkcjonowaniem
punktów handlowych, usługowych i ekspozycyjnych oraz prowadzeniem ogródków
gastronomicznych. Ulgi w opłatach obowiązywały do dnia 31 grudnia 2020 r.
Niestety przez pandemię dalej 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. Obserwując
pogarszającą się kondycję finansową lubelskich przedsiębiorców wynikającą z wprowadzonych
ponownie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie
prowadzenia szczególnie działalności gastronomicznej i handlowej związanych z ogłoszonym
stanem pandemii, zasadne jest wydłużenie okresu obowiązywania ulgowych stawek opłat do
końca 2021 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych podmiotów, które zostały dotknięte
negatywnymi skutkami gospodarczymi oraz mając na celu ograniczenie skutków wprowadzonych
zakazów działalności, a w szczególności ochronę miejsc pracy mieszkańców Lublina, proponuje
się czasowe obniżenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 0,01 zł
określonych:
1) w pozycji 1 tabeli określającej wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektów budowlanych lub ich
części niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz 1 m2 reklamy stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały nr 393/XIX/2012
Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na
terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 6776), tj.

Kioski i pawilony
handlowe,
usługowe,
wystawowe lub
ekspozycyjne

Drogi krajowe

Drogi
wojewódzkie

Drogi
powiatowe

Drogi
gminne

Stawki aktualnie
obowiązujące
(od 2020 r.)

0,50 zł

0,50 zł

0,40 zł

0,35 zł

Stawki
proponowane

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

2) w pozycji 1 i 2 tabeli określającej wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2
powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności w celach określonych w § 1
pkt 4 uchwały, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w pkt 1, tj:
Drogi
krajowe
Ogródki
gastronomiczne
Stoiska
handlowe,

Drogi
Drogi
wojewódzkie powiatowe

Drogi
gminne

Stawki aktualnie
obowiązujące (od 2020
r.)

1,00 zł

1,00 zł

0,35 zł

0,35 zł

Stawki proponowane

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

całoroczne lub
sezonowe
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Stawki
aktualnie
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wystawowe i
ekspozycyjne

obowiązujące
(od 2020 r.)

okazjonalne
(wystawiane
sporadycznie)

Stawki
proponowane

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

Stawki
aktualnie
obowiązujące
(od 2020 r.)

5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Stawki
proponowane

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

Proponuje się, by czasowe obniżenia opłaty za zajęcie pasa drogowego obejmowało
okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
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