
UCHWAŁA Nr XXXII/376/05 
RADY MIEJSKIEJ LESZNA 

z dnia 27 października 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 
lutego 2004r. 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.40 ust. 8 ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze 
zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W  uchwale Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 
publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Leszna 
wprowadza się następujące zmiany:

uchyla się załącznik Nr 1 i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 1/2005 
uchyla się załącznik Nr 2 i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 2/2005

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/376/05 
Rady Miejskiej Leszna 

z dnia 27 października 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 
lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa 
drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych 
miasta Leszna.

Wprowadzenie nowych stawek opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury 
niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ma na 
celu zbliżenie wysokości opłat do opłat obowiązujących w naszym regionie. 
W  obecnej chwili stawki za umieszczenie sieci energetycznych 
i telekomunikacyjnych znacznie odbiegają wysokością od stawek obowiązujących 
w innych zarządach.
W  załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVI/147/2004r. określono m. in. stawki opłat 
za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych zajętego przez rzut 
poziomy urządzenia. W  odniesieniu linii energetycznych i telekomunikacyjnych stawki 
te są maksymalne i wynoszą 200 zł/ 1m2. O zmianę tych stawek opłat wystąpił Pan 
Ryszard Pietek Dyrektor Rejonu Dystrybucji Leszno pismem z dnia 2005.10.06.
W  obecnej chwili stawki za umieszczenie sieci energetycznych i telekomunikacyjnych 
w mieście Leszno odbiegają wysokością od stawek obowiązujących w innych 
sąsiednich zarządach.
W  związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Zestawienie stawek rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez 
rzut poziomy urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
w sąsiednich zarządach:

MIASTO LESZNO od 25,00 zł do 200,00 zł
POWIAT LESZYCZYNSKI od 0,75 zł do 40,00 zł 

(200,00 zł na obiekcie mostowym)
POWIAT GOSTYŃSKI od 12,00 zł do 30,00 zł 

(150,00 zł na obiekcie mostowym)
POWIAT KOSCIANSKI od 3,20 zł do 8,00 zł

(64,00 zł na obiekcie mostowym)
MIASTO RAWICZ od 3,00 zł do 8,00 zł

(60,00 zł na obiekcie mostowym)
MIASTO WROCŁAW od 16,00 zł do 20,00 zł

(od 80,00 zł do 100,00 zł na torowiskiem)



Załącznik 1/2005

Lp. Rodzaj dró g
Dzienne stawki opłat w złotych
Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego

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 
kolumnie 3, 4, 5

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Droga krajowa 1,10 2,20 3,50 1,10
2. Droga wojewódzka 1,00 2,00 3,30 1,00
3. Droga powiatowa 0,80 1,60 2,90 0,80
4. Droga gminna 0,50 1,00 2,30 0,50



Lp. Rodzaj dróg

1. 2.
1. Droga krajowa
2. Droga wojewódzka
3. Droga powiatowa
4. Droga gminna



Załącznik nr 2/2005

Lp. Rodzaj urządzenia
Stawki opłat rocznych w zł 

Za 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych przez rzut poziomy 
urządzenia infrastruktury technicznej

w obszarze zabudowanymw ciągu 
dróg publicznych z wyłączeniem 

obiektów mostowych i tuneli

na obiekcie mostowym i tunelu

1. 2. 3. 4.

1.

sieci kanaliazcji sanitarneji ciepłowniczej, 
wodociągowe, obiekty budowlane i inne 
urządzenia nie wymienione 25,00 80,00

2.
sieci gazowe, linie energetyczne i 
telekomunikacyjne 50,00 200,00


