UCHWAŁA NR ………….
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia …….. 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 186.XVII.2020 z dnia 26 lutego
2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 2068, z późn zm.) uchwala się, co następuje.
§ 1.
W Uchwale Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 186.XVII.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 w odniesieniu do
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłat za każdy dzień
zajęcia w wysokości 0,20 zł
2. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania 1 metra kwadratowego pasa drogowego na
prawach wyłączności w odniesieniu do ogródków letnich i zimowych przed punktami
gastronomicznymi wynosi:
Stawki opłat w złotych:
Rodzaj zajęcia pasa drogowego
dla dróg
dla pozostałych
gminnych
kategorii dróg
Ogródki letnie przed punktami gastronomicznymi
0,01
0,02
Ogródki zimowe przed punktami gastronomicznymi
0,01
0,02
§ 2.
Opłaty pobrane na podstawie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały za okres od dnia jej wejścia w życie będą zwracane w części przekraczającej wysokość
ustaloną w oparciu o stawki określone w § 4 ust. 2, na podstawie decyzji zmieniających po
złożeniu wniosków przez podmioty, którym te decyzje wydano.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r
Przewodniczący Rady
Miejskiej Jeleniej Góry

UZASADNIENIE

W Polsce, 12 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego (tydzień później, 20
marca stan epidemii), co spowodowało praktycznie całkowite zaprzestanie prowadzenia
działalności m.in. lokali gastronomicznych od 14 marca 2020 r. (Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.). Przez kolejne dwa miesiące (14 marca – 18 maja 2020 r.)
większość sektora gastronomicznego była całkowicie zamknięta a jedynie niektóre podmioty
działały w ograniczony sposób oferując dania na wynos lub z dostawą. Decyzją rządu, z dniem
18 maja zezwolono placówkom gastronomicznym na obsługę gości w lokalu, oczywiście z
obowiązkiem zachowania dystansu społecznego (na jedną osobę w lokalu musiało przypadać
co najmniej 4 m2) a od 30 maja zniesiono całkowicie limit osób w restauracjach. Niestety ten
stan nie trwał długo i od 24 października 2020 do dnia dzisiejszego, podobnie jak na wiosnę,
placówki gastronomiczne tzn. restauracje, puby i kawiarnie mogą świadczyć działalność
wyłącznie w trybie na wynos (dowóz).
Przedmiotowa inicjatywa uchwałodawcza powstała z potrzeby ratowania jeleniogórskich
restauratorów, którzy z powodu pandemii koronawirusa znaleźli się w wyjątkowo trudnej
sytuacji. Ograniczenie działalności restauracji, kawiarni i barów z jednoczesną ciągłą
koniecznością dokonywania opłat za niefunkcjonujące lokale (czynsz, rosnące opłaty za odbiór
śmieci, ubezpieczenia itp.) mocno odbiło się na finansach rodzimych restauratorów. Branża
gastronomiczna w trakcie pandemii ucierpiała dosyć mocno, zwłaszcza tam gdzie opierała
swoją działalność na turystach, tak jak w Jeleniej Góry. Ze skutkami pandemii branża
gastronomiczna zmaga się cały czas i jej skutki będzie odczuwała jeszcze długo. Jedną z form
pomocy przedsiębiorcom jest niewątpliwie ustalenie zaproponowanych stawek za zajecie pasa
drogowego z przeznaczeniem na ogródki letnie i zimowe przed lokalami gastronomicznymi.
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