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Poz. 362
UCHWAŁA NR XXIV/299/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na obszarze
miasta Łeby.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2016roku, poz. 446) oraz art. 40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta
Łeby, jak w załączniku Nr. 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na obszarze miasta
Łeby, dotyczący naliczania opłat za udostępnienie kanałów technologicznych na terenie miasta Łeby, który
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/65/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na obszarze miasta Łeby,
oraz Uchwała Nr XI/135/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za udostępnienie kanałów technologicznych na terenie miasta Łeby.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łebie
Zdzisław Stasiak
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/299/2016
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Opłata za udostępnienie kanałów technologicznych Gminy Miejskiej Łeby
1. Opłata podstawowa- miesięczne stawki czynszu z tytułu dzierżawy.
Lp.

Rodzaj kanału

Okres

Stawka za
mb całej rury
lub mikrorury

Stawka za
mb kabla
w rurze
średnica do
30 mm

Stawka za
mb kabla
w rurze
średnia do
25 mm

Stawka za
mb kabla
w rurze
średnica do
20 mm

Stawka za
mb kabla
w rurze
średnica do
15 mm

Stawka
za mb
kabla
w rurze
średnica
do 10 mm

1.

Kanalizacja kablowa
otwór Ø 40
Kanalizacja kablowa
otwór Ø 90
Kanalizacja kablowa
otwór Ø 100

miesiąc

0,40 zł

-

-

-

-

-

miesiąc

-

0,40 zł

0,40 zł

0,30 zł

0,20 zł

0,10 zł

0,40 zł

0,40 zł

0,30 zł

0,20 zł

0,10 zł

2.
3.

miesiąc
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/299/2016
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót stawki opłat wynoszą:
1) za zajęcie pasa jezdni ( zajęcie powyżej 50% szerokości)
9,00 [zł/1m2 x dzień]
2) za zajęcie pasa jezdni ( zajęcie do 50% szerokości)
6,00 [zł/1m2 x dzień]
3) za zajęcie chodników,placów,zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych
5,00 [zł/1m2 x dzień]
4) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego
nie wymienionych w pkt. 1-3
4,00 [zł/1m2 x dzień]
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z zastrzeżeniem ust. 3, stawki opłaty wynoszą:
1) na drogowym obiekcie inżynierskim
80,00 [zł/1m2 x rok]
2) na pozostałych elementach
20,00 [zł/1m2 x rok]
3. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w pasie drogowym,
stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2.
4. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam stawki opłat wynoszą:
1) tymczasowe obiekty budowlane w tym (kioski handlowe, pawilony usługowe, wiaty śmietnikowe)
z wyłączeniem punktu 1.a).
10,00 [zł/1m2 x dzień]
a) tymczasowe obiekty budowlane związane z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie)
w okresie od 01.05. do dnia 30.09. każdego roku
2,50 [zł/1m2x dzień]
w okresie od 01.10 do dnia 30.04. każdego roku
0,50 [zł/1m2x dzień]
2) tablice i urządzenia reklamowe w tym markizy i zadaszenia z nadrukiem reklamowym.
a) działalność sezonowa w okresie od dnia 01.05. do dnia 30.09
każdego roku:
3,50 [zł/1 m2 x dzień]
b) w okresie od 01.10. do dnia 30.04. każdego roku:
1,00 [ zł/1m2 x dzień]
3) słupy stanowiące konstrukcję wsporczą banerów reklamowych
1,00 [zł/1m2 x dzień]
4) schody do budynków, zadaszenia, markizy bez nadruków informacyjno-reklamowych
0,50 [zł/1m2 x dzień]
5. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w ust. 1-4:
1) w celu składowania materiałów budowlanych lub lokalizacji sprzętu budowlanego, kontenera,
ustawienia rusztowania itp.
4,00 [zł/1m2 x dzień]
2) w celu lokalizacji urządzeń handlowych , gastronomicznych, itp.
a) ogródek konsumpcyjny przy lokalach gastronomicznych w tym ogródki konsumpcyjne z zadaszeniem
w okresie od 01.05 do dnia 30.09. każdego roku
2,50 [zł/1m2 x dzień]
w okresie od 01.10. do dnia 30.04. każdego roku
0,50 [zł/1m2x dzień]
b) urządzenia handlowe przy lokalach handlowych, stoiska handlowe i gastronomiczne pozostałe:
w okresie od 01.05. do dnia 30.09. każdego roku
10,00 [zł/m2 x dzień]
c) w okresie od 01.10 do dnia 30.04 każdego roku
5,00 [zł/1m2 x dzień]
d) urządzenia rozrywkowe ( m.in. automaty) w okresie od 01.05. do 30.09.
10,00 [zł/1m2 x dzień]
e) w okresie od 01.10. do 30.04. każdego roku
5,00 [zł/1 m2 x dzień]
f) inne urządzenia nie wymienione w pkt. 2 lit. a)- f)
1,00 [zł/1m2 x dzień]
3) zajęcie pasa drogowego w celu wykorzystania terenu na wypożyczalnię środków
transportowych ( rowery, gokarty, wózki akumulatorowe, itp.)
6,00 [zł/1m2 x dzień]
4) zajęcie jezdni w celu lokalizacji przystanków środków transportowych:
a) działalność sezonowa: od dnia 01.05. do dnia 30.09. każdego roku
1,50 [zł/1m2 x dzień]
b) od dnia 01.10. do dnia 30.04. każdego roku
0,50 [zł/1m2 x dzień]
5) zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na tereny zielone, rekreacyjne
1,50 [zł/1m2 x dzień]
6) zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na gazony i kwietniki przy ogródkach konsumpcyjnych oraz przy
lokalach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
1,00[zł/za 1m2/rok]

