
OBWIESZCZENIE NR 11/XL/2018
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst 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. poz. 1362), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr 848/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę 

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. poz. 3910);

2) uchwałą nr 966/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę 
nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin 
(Dz. Urz. Woj. Lub. poz.1245);

3) uchwałą nr 375/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany 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. poz. 675).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 3 uchwały nr 848/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. zmieniającej uchwałę 

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. poz. 3910), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.”;

2) § 3 uchwały nr 966/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę 
nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin 
(Dz. Urz. Woj. Lub. poz.1245), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.”;

3) § 3 uchwały nr 375/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany 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. poz. 675), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.”.

3. Obwieszczenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik do obwieszczenia nr 11/XL/2018 
Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin

Uchwała 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.1)) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

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

Lublin, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym określone w załączniku nr 1do niniejszej uchwały;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, określone w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3, określone
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.

§ 4.
Traci moc uchwała nr 603/XXVI/2005 z późn. zm. Rady Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2005 roku.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2015 r. poz. 1515,
z 2016 r. poz. 446, z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z 2015 r. poz. 460,
z 2016 r. poz. 1140, z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138 i 159.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 393/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 r.

1. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2  powierzchni pasa drogowego zajętej pod prowadzenie 
robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:

Lp. Zajmowany element pasa drogowego Drogi 
krajowe

Drogi 
wojewódzkie

Drogi 
powiatowe

Drogi 
gminne

1. Chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze i pieszo-jezdne, zjazdy, opaski 
przykrawężnikowe i place

  2,00 zł   2,00 zł   1,00 zł   1,00 zł

2. Jezdnia do 50% szerokości   4,00 zł   4,00 zł   2,00 zł   2,00 zł

3. Jezdnia powyżej 50% szerokości    8,00 zł    8,00 zł   4,00 zł   4,00 zł

4. Drogowy obiekt inżynierski 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

5. Zieleńce i pobocza oraz inne elementy 
pasa drogowego nie ujęte w pkt. 1-4  0,50 zł  0,50 zł   0,30 zł  0,30 zł

2.  W przypadku zajęcia pasa drogowego związanego z prowadzeniem robót remontowych budynków na czas  
związany  z  ustawieniem  rusztowań  stawki  opłat  w  wierszach  o  liczbie  porządkowej  1  do  4  ulegają  
obniżeniu o 50%. 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 393/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 r.3)

1.  Wysokość  rocznych  stawek  opłaty  za  zajęcie  1  m2 powierzchni  pasa  drogowego  przez  rzut  poziomy 
urządzeń infrastruktury technicznej (z wyjątkiem infrastruktury umieszczonej w kanałach technologicznych) 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Lp.
Zajmowany 
element pasa 
drogowego

Rodzaj urządzeń 
infrastruktury technicznej

Drogi 
krajowe

Drogi 
wojewódzkie

Drogi 
powiatowe

Drogi 
gminne

1. Jezdnie

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

10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

pozostałe sieci i przyłącza 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

2.

Pozostałe elementy 
pasa drogowego
- sieci kanalizacyjne,
  ciepłownicze  
  i wodociągowe
  z przyłączami
- pozostałe

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 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

pozostałe sieci i przyłącza 15,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3. Drogowy obiekt inżynierski  180,00 zł    180,00 zł  180,00 zł    180,00 zł

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 375/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
zmiany 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. poz. 675), która weszła w życie z dniem 5 lutego 2016 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 393/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 r.

1. 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:

Lp. Określenie obiektu budowlanego 
lub jego części lub rodzaju reklam

Drogi
krajowe

Drogi
wojewódzkie

Drogi
powiatowe

Drogi 
gminne

1. Kioski i pawilony handlowe, usługowe, 
wystawowe lub ekspozycyjne 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 0,70 zł

2. Schody, pochylnie, szyby wentylacyjne 
i zsypowe 0,20 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,10 zł

3. Inne obiekty budowlane lub ich części 
nie wymienione w pkt. 1-2 0,20 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,10 zł

4. Reklamy z zastrzeżeniem pkt 5 2,00 zł 2,00 zł 1,50 zł 1,50 zł

5. a) reklamy zamocowane do budynków 
    o powierzchni reklamowej nie
    przekraczającej 1 m2 z każdej strony

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

b) reklamy umieszczone w panelach 
    wiat przystankowych 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

c) reklamy w postaci plakatów i banerów 
    z wyjątkiem reklam umieszczanych na
    słupach ogłoszeniowych i balkonach  
    budynków 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

d) informacje i reklamy o charakterze
    kulturalnym z wyjątkiem reklam   
    umieszczanych na słupach
    energetycznych i trakcyjnych

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

e) plakaty oraz hasła wyborcze
    umieszczone na słupach oświetleniowych,
   energetycznych albo trakcyjnych lub
   przydrożnych barierkach4)

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4) Dodany przez § 1 uchwały nr 966/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę 
nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg  publicznych,  których  zarządcą  jest  Prezydent  Miasta  Lublin  na  terenie  Miasta  Lublin  (Dz.  Urz.  Woj.  Lub.  
poz.1245), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 2014 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 393/XIX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2012 r.

1.  Wysokość  dziennych  stawek  opłaty  za  zajęcie  1  m2 powierzchni  pasa  drogowego  zajętej  na  prawach 
wyłączności w celach określonych w § 1 pkt 4 uchwały:

Lp. Rodzaj zajęcia pasa drogowego Drogi 
krajowe

Drogi 
wojewódzkie

Drogi 
powiatowe

Drogi 
gminne

1. Ogródki gastronomiczne 2,00 zł 2,00 zł 0,70 zł 0,70 zł

2. Stoiska handlowe, wystawowe i ekspozycyjne:
- całoroczne lub sezonowe
- okazjonalne (wystawiane sporadycznie)

2,00 zł
5,00 zł

2,00 zł
5,00 zł

1,00 zł
3,00 zł

1,00 zł
3,00 zł

3. Zaplecze budowy, składowanie materiałów:
- nie powodujące zajęcia jezdni
- powodujące zajęcie jezdni do 50% szerokości
- powodujące zajęcie jezdni powyżej 50%
  szerokości 

1,00 zł
4,00 zł
8,00 zł

1,00 zł
4,00 zł
8,00 zł

0,50 zł
2,00 zł
4,00 zł

0,50 zł
2,00 zł
4,00 zł

4. Organizacja parkingów o ograniczonej 
dostępności 0,20 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,10 zł

5. Koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze 
komercyjnym 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

6. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 
lub odzieży 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

7. Koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze 
kulturalnym odbywające się pod patronatem 
Prezydenta Miasta 

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

8. Inne nie wymienione w pkt. 1-7,

w tym: zagospodarowanie pasa drogowego 
drobną zielenią lub z przeznaczeniem na 
przydomowy ogródek5)

1,00 zł

0,01 zł6)

1,00 zł

0,01 zł7)

0,50 zł

0,01 zł8)

0,50 zł

0,01 zł9)

5) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 848/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. zmieniającej  
uchwałę 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. poz. 3910), która weszła w życie z dniem 2 października 2013 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
7) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
8) Dodany przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
9) Dodany przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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