
OBWIESZCZENIE Nr 6/2013

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 , Nr 117, poz. 676, Nr 232 poz. 1378) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały nr XXIII/240/04 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 145, poz. 2474, z 2004r.), zmieniony: 

1) uchwałą Nr XLXXIII/355/05 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/240/04 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 28.06.2004r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005r. Nr 95, poz. 2076); 

2) uchwałą Nr XL/418/05 z dnia 28 listopada 2005r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005r. Nr 262 poz. 4625); 

3) uchwałą Nr XIX/189/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012r. poz. 1737); 

- zgodnie z brzemieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

 

Przewodniczący Rady

Jan Szynalski
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 6/2013 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

Uchwała Nr XXIII/240/04 

Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 28 czerwca 2004r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

§ 1. (1)

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
(1) 

Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Legnicy, na cele 
niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w wysokości: 

1. Stawka roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m2 rzutu poziomego wynosi: 

 

opłaty w złotych 

w obszarze zabudowanym poza obszarem zabudowanym na obiekcie 

Kategoria drogi 

jezdnia 
chodnik 

pozostałe elementy pasa 
drogowego 

jezdnia 
chodnik 

pozostałe elementy 
pasa drogowego 

inżynierskim 

Droga krajowa 30,00 28,00 25,00 23,00 180,00 

Droga wojewódzka 20,00 18,00 15,00 13,00 160,00 

Droga powiatowa 10,00 8,00 5,00 4,00 100,00 

Droga gminna 5,00 3,00 2,50 2,00 50,00 

1.1. Za umieszczenie urządzeń wod.-kan. stawka opłaty określona w punkcie 1 ulega zmniejszeniu 
o 50%. 

2. Stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego 
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz za 1 m2 powierzchni 
tablicy reklamy wynosi za każdy dzień zajęcia pasa: 
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opłaty w złotych: 

obiekt budowlany reklama 

Kategoria drogi 

w obszarze zabudowanym poza obszarem 
zabudowanym 

w obszarze 
zabudowanym 

poza obszarem 
zabudowanym 

Droga krajowa 1,00 0,90 1,80 1,70 

Droga wojewódzka 0,80 0,70 1,30 1,20 

Droga powiatowa 0,60 0,50 1,10 1,00 

Droga gminna 0,40 0,30 0,80 0,70 

2.1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego tymczasowego stawka opłaty za jeden 
dzień zajęcia pasa drogowego określona w punkcie 2 zostaje podwyższona o 50%. 

2.2. (2) (stwierdzono nieważność)

2.3. Za umieszczenie w pasie drogowym reklamy świetlnej lub podświetlanej stawka opłaty za jeden 
dzień zajęcia pasa drogowego określona w punkcie 2 zostaje podwyższona o 100%. 

2.4. (2) (stwierdzono nieważność)

3. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym oraz za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 
1, 2, 3a i 4 wynosi: 

 

opłaty w złotych przy zajęciu: 
Kategoria drogi 

jezdni do 20% 
szerokości 

jezdni ponad 20% 
do 50% szerokości 

jezdni ponad 
50% 

chodnika, ścieżki 
rowerowej, 

ciągu pieszego, placów, 
zatok postojowych lub 

autobusowych 

innych 
elementów pasa 

drogowego 

Droga krajowa 4,00 8,00 10,00 4,00 2,00 

Droga wojewódzka 3,00 6,00 9,00 3,00 1,50 

Droga powiatowa 2,00 5,00 6,00 2,00 1,00 

Droga gminna 1,60 3,00 4,00 1,60 0,80 

3a. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót z dźwigu lub 
innego urządzenia w związku ze świadczeniem usług w zakresie usuwania zagrożeń lub wykonywania robót 
zabezpieczających elementy architektoniczne budynków (np. usuwanie sopli, czyszczenie rynien i rur spustowych, 
naprawa gzymsów itp.) oraz montażu lub zmiany treści reklam na bilbordach wynosi: 
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opłaty w złotych przy zajęciu: 

Kategoria drogi 
jezdni do 20% 

szerokości 
jezdni ponad 20% 
do 50% szerokości 

jezdni ponad 50% chodnika, ścieżki 
rowerowej, 

ciągu pieszego, placów, 
zatok postojowych lub 

autobusowych 

innych 
elementów pasa 

drogowego 

Droga krajowa, 
Droga wojewódzka 

0,60 0,70 0,80 0,60 0,15 

Droga powiatowa, 
Droga gminna 

0,20 0,30 0,40 0,20 0,10 

4. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych 
niż określone w ust. 1, 2, 3 i 3a uchwały i niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego wynosi: 

 
Stawki opłat w złotych: 

Rodzaj zajęcia pasa drogowego dla dróg gminnych dla pozostałych kategorii dróg 

Stoiska handlowe tymczasowe niebędące 
obiektami budowlanymi 

1,00 1,10 

Ogródki letnie przed punktami 
gastronomicznymi 

0,40 0,50 

Ogródki zimowe przed punktami 
gastronomicznymi 

0,20 0,25 

Ogródki letnie jako samodzielne obiekty 
handlowe 

0,60 0,70 

Ogródki zimowe jako samodzielne obiekty 
handlowe 

0,30 0,35 

Ekspozycja towarów przed sklepami 1,20 1,30 

Handel okazjonalny 3,50 3,70 

Stoiska promocyjne o charakterze komercyjnym 3,60 3,80 

Stoiska promocyjne lub charytatywne 
o charakterze społecznym niezwiązane 
z promocją przedsiębiorcy, jego marki lub 
wytwarzanych towarów. 

0,05 0,05 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Przypisy: 

1) § 1 

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXXIII/355/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dolno. 2005.95.2076) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14.06.2005r. 

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XL/418/05 z dnia 28 listopada 2005 r. (Dolno. 2005.262.4625) zmieniającej 
nin. uchwałę z dniem 12.01.2006r. 

- - zmieniony przez § 1 uchwały nr XIX/189/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Dolno. 2012.1737) zmieniającej 
nin. uchwałę z dniem 26.05.2012r.

2) Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym  nr PN.II.0911-7/321/05 z dnia 12 maja 2005 r. 
stwierdził nieważność § 1 pkt 2 ppkt 2 i 4).
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