
Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których

zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin              

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

      
  4,00 zł   4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

2. Jezdnia  do 50 % szerokości 8,00 zł 8,00 zł 4,00 zł 4,00 zł
3. Jezdnia powyżej 50 % szerokości 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 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
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

6 Elementy pasa drogowego ujęte w pkt.1-5 
zajęte w związku z budową urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł

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%. 

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

Lp. Zajmowany element pasa drogowego Drogi 
krajowe

Drogi
wojewódzkie

Drogi
powiatowe

Drogi
gminne

1. Jezdnie:
- sieci i przyłącza kanalizacji  
  sanitarnej, sieci i przyłącza 
  wodociągowe, sieci i przyłącza   
  kanalizacji deszczowej nie  
  związane z  odwodnieniem  ulicy,  
  sieci  i przyłącza  ciepłownicze,

- pozostałe sieci i przyłącza

      
    10 zł

20 zł

      
   10 zł

20 zł

      
  5 zł

     
    

 15 zł

    
     5 zł 

    

    15 zł

2. Pozostałe elementy pasa drogowego:
- sieci i przyłącza kanalizacji 
  sanitarnej, sieci i przyłącza 
  wodociągowe, sieci i przyłącza 
  kanalizacji deszczowej nie  
  związane z   odwodnieniem ulicy, 
  sieci i przyłącza ciepłownicze

- pozostałe sieci i przyłącza

      5 zł

   

    15 zł

 5 zł

    
 

     
      15 zł

5 zł

  
   
    

     10 zł

    5 zł

  
  

   10 zł

3. Drogowy obiekt inżynierski:

- sieci i przyłącza ujęte w pkt 1 i 2 
  z wyjątkiem urządzeń infrastruktury    
  telekomunikacyjnej,

-urządzenia infrastruktury    
  telekomunikacyjnej

180,00 zł

   20,00 zł

180,00 zł

   20,00 zł

180,00 zł

 20,00 zł

180,00 zł

  20,00 zł



Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 
poziomy obiektów budowlanych lub ich części nie związanych 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 

Zgodnie z uchwałą nr 769/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 
2020 r. oraz uchwałą nr 814/XXV/2021 
Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 
2021 r. stawka opłaty od dnia 
01.01.2021 r do dnia 31.12.2021 r. 

1,00 zł

0,01 zł

      1,00 zł

0,01 zł

     0,80 zł

0,01 zł

     0,70 zł

0,01 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 4,00 zł       4,00 zł     3,00 zł     3,00 zł
5. a) reklamy zamocowane do budynków o 

powierzchni reklamowej nie 
przekraczającej 1m2 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  banerów
   wyborczych 

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 barierkach 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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 

Zgodnie z uchwałą nr 769/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 
r. oraz uchwałą nr 814/XXV/2021 Rady 
Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. 
stawka opłaty od dnia 01.01.2021 r do dnia 
31.12.2021 r. 

2,00 zł

0,01 zł

2,00 zł

0,01 zł

0,70 zł

0,01 zł

0,70 zł

0,01 zł

2. Stoiska  handlowe, wystawowe i 
ekspozycyjne

– całoroczne lub sezonowe
– okazjonalne (wystawiane 

sporadycznie)

Zgodnie z uchwałą nr 769/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 
r. oraz uchwałą nr 814/XXV/2021 Rady 
Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. 
stawka opłaty od dnia 01.01.2021 r do dnia 
31.12.2021 r. 

 4,00 zł
10,00 zł

0,01 zł

 4,00 zł
10,00 zł

0,01 zł

2,00 zł
6,00 zł

0,01 zł

2,00 zł
6,00 zł

0,01 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

4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 2,00 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 ogródek

2,00 zł

0,01 zł

 2,00 zł 

0,01 zł

1,00 zł 

  
0,01zł 

1,00 zł

0,01 zł

UWAGA: stawki jednostkowe za zajęcie terenu drogi wewnętrznej są analogiczne 
jak stawki za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej + VAT.


