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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia .................... 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
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) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:
§1
Ze względu na wystąpienie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się czasowe obniżenie o 50% 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
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego określone w § 1 obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r.
§3
Opłaty pobrane na podstawie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego wydanych na
okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., będą zwracane w części przekraczającej
wysokość ustaloną w oparciu o stawki określone w § 1 uchwały, na podstawie decyzji zmieniających
po złożeniu wniosków przez podmioty, którym decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego
wydano.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
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§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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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, 567, 568, 695,
i 875), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522, 531 i 565)
oraz wprowadzonymi na ich podstawie kolejnymi przepisami ustanawiającymi w skali krajowej
ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2, czasowo ograniczona została możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia szeregu usług m.in. gastronomicznych i hotelarskich, co przełożyło się
na spadek dochodów, zarówno podmiotów objętych ograniczeniami, jak i z nimi
współpracujących.
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 o 50% 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), tj.:

Kioski i pawilony
handlowe, usługowe,
wystawowe lub
ekspozycyjne

Drogi
krajowe

Drogi
wojewódzkie

Drogi
powiatowe

Drogi
gminne

Stawki aktualnie
obowiązujące (od 2012 r.)

1,00 zł

1,00 zł

0,80 zł

0,70 zł

Stawki proponowane

0,50 zł

0,50 zł

0,40 zł

0,35 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
Stawki aktualnie obowiązujące (od 2012 r.)
Ogródki
gastronomiczne Stawki proponowane

Stoiska
handlowe,
wystawowe i
ekspozycyjne

całoroczne lub
sezonowe

okazjonalne
(wystawiane
sporadycznie)

Drogi
Drogi
Drogi
wojewódzkie powiatowe gminne

2,00 zł

2,00 zł

0,70 zł

0,70 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,35 zł

0,35 zł

Stawki aktualnie
obowiązujące (od 2020 r.)

4,00 zł

4,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Stawki proponowane

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Stawki aktualnie
obowiązujące (od 2020 r.)

10,00 zł

10,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

Stawki proponowane

5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

3,00 zł
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Proponuje się, by czasowe obniżenia o 50% wybranych stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego obejmowało okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Obniżenie wysokości stawek spowoduje przejściowe zmniejszenie dochodów Miasta
Lublin z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, szacowane na około 300 tys. zł przy założeniu,
że liczba obiektów umieszczanych w pasie drogowym i ich powierzchnia będą na poziomie
zbliżonym do dotychczasowego.
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