
Prezydent Miasta Lublin

Stawki czynszu za dzierżawę dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Lublin i pozostających w zarządzie
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie dla poszczególnych celów dzierżawy

Lp. Cel dzierżawy Stawka czynszu

1.
Prowadzenie robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem oraz ochroną i oznakowaniem 
dróg

1.1 Elementy drogi podlegające dzierżawie:

1.1.1 chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy, ciąg pieszo-jezdny, zjazd, opaska przykrawężnikowa, plac 2,00 zł /dzień*

1.1.2 jezdnia do 50 % szerokości 4,00 zł /dzień*

1.1.3 jezdnia powyżej 50 % szerokości 8,00 zł /dzień*

1.1.4 drogowy obiekt inżynierski 10,00 zł /dzień*

1.1.5 pobocze, zieleniec oraz inne elementy drogi nieujęte w wierszach o lp. 1.1.1 – 1.1.4 1,00 zł /dzień

1.2
elementy drogi ujęte w wierszach o liczbie porządkowej od 1.1.1 do 1.1.5 pod budowę obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej 

0,20 zł /dzień

2.
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego 

*W przypadku dzierżawy drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót remontowych budynków na czas związany z ustawieniem rusztowań stawki czynszu w wierszach o liczbie
porządkowej od 1.1.1 do 1.1.4 ulegają obniżeniu o 50%.
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2.1 w jezdni 

2.1.1
sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłącza wodociągowe, sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej nie związane 
z odwodnieniem ulicy, sieci i przyłącza ciepłownicze

5,00 zł /rok

2.1.2 pozostałe sieci i przyłącza 15,00 zł /rok

2.2 w pozostałych elementach drogi

2.2.1
sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłącza wodociągowe, sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej niezwiązane z
odwodnieniem ulicy, sieci i przyłącza ciepłownicze

5,00 zł /rok

2.2.2 pozostałe sieci i przyłącza 10,00 zł /rok

2.3 w drogowym obiekcie inżynierskim

2.3.1 sieci i przyłącza ujęte w wierszach o lp. 2.1.1 i 2.1.2 z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 180,00 zł /rok

2.3.2 urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej 20,00 zł /rok

3.
Umieszczenie obiektów budowlanych lub ich części niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

3.1 kioski i pawilony handlowe, usługowe, wystawowe lub ekspozycyjne 0,70 zł /dzień

3.2 schody, pochylnie, szyby wentylacyjne i zsypowe 0,10 zł /dzień

3.3 inne obiekty budowlane lub ich części nieujęte w wierszach o lp. 3.1 i 3.2 0,10 zł /dzień

3.4 reklamy

3.4.1 zamocowane do budynków o powierzchni reklamowej nieprzekraczającej 1 m2 z każdej strony 1,00 zł /dzień

3.4.2 umieszczone w panelach wiat przystankowych 1,50 zł /dzień

3.4.3 w postaci banerów wyborczych 1,00 zł /dzień

3.4.4 o charakterze kulturalnym z wyjątkiem reklam umieszczanych na słupach energetycznych i trakcyjnych 0,10 zł /dzień

3.4.5 umieszczone na słupach oświetleniowych, energetycznych albo trakcyjnych lub przydrożnych barierkach 10,00 zł /dzień

3.4.6 inne niż wymienione w wierszach o lp. 3.4.1 – 3.4.5 3,00 zł /dzień
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4. Cele inne niż wymienione w wierszach o lp. 1 – 3, w tym na prawach wyłączności

4.1 ogródki gastronomiczne 0,70 zł /dzień

4.2 stoiska handlowe, wystawowe i ekspozycyjne 

4.2.1 całoroczne lub sezonowe 2,00 zł /dzień

4.2.2 okazjonalne (wystawiane sporadycznie) 6,00 zł /dzień

4.3 zaplecze budowy, składowanie materiałów 

4.3.1 niepowodujące zajęcia jezdni 0,50 zł /dzień

4.3.2 powodujące zajęcie jezdni do 50% szerokości 2,00 zł /dzień

4.3.3 powodujące zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości 4,00 zł /dzień

4.4 organizacja parkingów o ograniczonej dostępności 0,10 zł /dzień

4.5 koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze komercyjnym 2,00 zł /dzień

4.6 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów lub odzieży 0,10 zł /dzień

4.7 koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze kulturalnym odbywające się pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin 0,10 zł /dzień

4.8 zagospodarowanie drogi drobną zielenią lub z przeznaczeniem na przydomowy ogródek 0,01 zł /dzień

4.9 inne niż wymienione w wierszach o lp. 4.1 – 4.8 1,00 zł /dzień
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