
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/252/2019 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 

o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.2068 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Leszna, 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3. 

§ 2. 1) Stawki opłat za zajęcie 1m
2
 powierzchni pasa drogowego na cele, o których mowa  

w § 1 pkt 1 określają poniższe tabele nr 1a i nr 1b: 

tabela nr 1a 

  dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego 

L.p. kategoria drogi 

 

przy zajęciu 

jezdni do 20% 

szerokości 

 

przy zajęciu 

jezdni powyżej 

20% do 50% 

szerokości 

przy zajęciu 

jezdni powyżej 

50% do 

całkowitego 

zajęcia 

przy zajęciu 

pozostałych 

elementów pasa 

drogowego  

nie ujętych 

w kolumnach 1-3 

  1 2 3 4 

1 krajowa 4,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 4,00 zł 

2 wojewódzka 4,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 4,00 zł 

3 powiatowa 2,50 zł 3,00 zł 5,00 zł 2,50 zł 

4 gminna 2,50 zł 3,00 zł 5,00 zł 2,50 zł 
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tabela nr 1b 

  

dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m
2 
 

powierzchni pasa drogowego na cele prowadzenia robót w zakresie 

telekomunikacji 

L.p

. 
kategoria drogi 

przy zajęciu 

jezdni do 20% 

szerokości 

przy zajęciu jezdni 

powyżej 20% do 

50% szerokości 

przy zajęciu 

jezdni powyżej 

50% do 

całkowitego 

zajęcia 

przy zajęciu 

pozostałych 

elementów pasa 

drogowego 

nie ujętych 

w kolumnach 1-3 

  1 2 3 4 

1 

krajowa,  

wojewódzka, 

powiatowa,  

gminna 

 

0,20 zł 

 

0,20 zł 

 

0,20 zł 

 

0,20 zł 

2) Stawki opłat za zajęcie 1m
2 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia na cele, 

o których mowa w § 1 pkt 2 określa poniższa tabela: 

 

l.p. 

 

rodzaj urządzenia  

infrastruktury technicznej 

stawki opłat rocznych  

za zajęcie 1 m
2  

powierzchni pasa drogowego 

 

w ciągu dróg publicznych 

z wyłączeniem obiektów 

mostowych i tuneli 

na obiekcie mostowym 

i tunelu 

    

1 

kanalizacja sanitarna, ciepłownicza, 

wodociągowa, obiekty budowlane inne 

urządzenia nie wymienione 

 

30,00  zł 

 

100,00 zł 

2 gazowa, elektroenergetyczna 60,00 zł 200,00 zł 

3 telekomunikacyjna (światłowodowa) 20,00 zł 20,00 zł 

3) Stawki opłat za zajęcie 1m
2 
powierzchni pasa drogowego na cele, o których mowa  

w § 1 pkt 3 określa poniższa tabela: 

  
dzienne stawki opłat w złotych za zajecie  

1 m
2
 pasa drogowego 

Lp. kategoria drogi 

 

przez rzut poziomy obiektu 

budowlanego  

powierzchni reklamy  

1 krajowa 3,50 zł 3,50 zł 

2 wojewódzka 3,00 zł 3,00 zł 

3 powiatowa 2,50 zł 2,50 zł 

4 gminna 1,50 zł 1,50 zł 

4) Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-

3, o których mowa w § 1 pkt 4 określa poniższa tabela: 

Lp kategoria drogi 

dzienne stawki opłat za zajęcie 1m
2 
 

powierzchni pasa drogowego 

przez rzut poziomy 

obiektu handlowego 

lub usługowego 

przez rzut poziomy w celu 

umieszczenia ogródka 

gastronomicznego 

przez rzut poziomy 

innych obiektów  

nie ujętych  

w kolumnach 1-2 

  1 2 3 
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1 krajowa 4,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 

2 wojewódzka 4,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 

3 powiatowa 2,50 zł 1,00 zł 2,00 zł 

4 gminna 2,50 zł 1,00 zł 2,00 zł 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr: XVI/147/2004 z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach 

administracyjnych miasta Leszna (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 26, poz. 729 ze zm.). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 

  

 Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej Leszna 

(-) Piotr Więckowiak 
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