
Załącznik  
do uchwały nr LXI/1582/22 
Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 24 listopada 2022 r. 

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LIX/1549/22 
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 20 października 2022 r. 

Wysokość stawek opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia obcego, innego niż wymienione 
w § 2 ust. 2 uchwały albo przez powierzchnię reklamy 

1) wysokość stawek opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia obcego, innego niż wymienione w § 2 ust. 2 uchwały,
z zastrzeżeniem pkt 2

Rodzaj urządzenia obcego umieszczonego 
w pasie drogowym  

Kategoria drogi 

krajowa i wojewódzka powiatowa i gminna 

Zajęta część drogi 
Jezdnia, torowisko, 
droga dla rowerów, 
droga dla pieszych  

i rowerów 

Zatoka, pobocze, 
droga dla pieszych, 

parking, zjazd, 
zieleń przydrożna 

urządzona  

Pozostałe 
części drogi 

Jezdnia, torowisko, 
droga dla rowerów, 
droga dla pieszych  

i rowerów 

Zatoka, pobocze, 
droga dla pieszych, 

parking, zjazd, 
zieleń przydrożna 

urządzona 

Pozostałe 
części drogi 

1. Obiekty usługowe i handlowe, kioski uliczne 2,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 0,70 zł 

2. Budynki lub ich części składowe: pochylnie,
podjazdy dla osób niepełnosprawnych

0,50 zł 0,30 zł 0,20 zł 0,40 zł 0,20 zł 0,10 zł 

3. Budynki lub ich części składowe: schody
nadwieszenia, szyby wentylacyjne
i dźwigowe, balkony, loggie, wiatrołapy,
świetliki

0,90 zł 0,70 zł 0,60 zł 0,70 zł 0,50 zł 0,40 zł 



  
 

4. Tymczasowe obiekty budowlane 
kontenerowe (systemowe, modułowe) 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

5. Paczkomaty  8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł 

6. Biletomaty, bankomaty, automaty 
sprzedażowe 

2,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 0,90 zł 0,70 zł 

7. Wiaty i osłony miejsca dla pojemników  
do selektywnego gromadzenia odpadów 0,60 zł 0,30 zł 0,20 zł 0,50 zł 0,20 zł 0,10 zł 

8. Wolno stojące trwale związane z gruntem 
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe 3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 

9. Obiekty małej architektury niewymienione 
w poz. 1-8 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

10. Wolno stojące maszty antenowe 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

11. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych 1,00 zł 0,90 zł 0,80 zł 1,00 zł 0,90 zł 0,80 zł 

12. Urządzenia obce, w tym obiekty  
i urządzenia budowlane niewymienione  
w poz. 1-11 

1,20 zł 1,00 zł 0,90 zł 0,90 zł 0,80 zł 0,70 zł 

 
2) wysokość stawek opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia obcego, innego niż wymienione w § 2 ust. 2 uchwały, 

w odniesieniu do urządzenia i obiektu infrastruktury telekomunikacyjnej  
 

Zajęta część drogi  
Kategoria drogi 

krajowa  wojewódzka  powiatowa gminna  
1. Jezdnia, torowisko wspólne z jezdnią, torowisko 

wydzielone z jezdni, droga dla rowerów, droga dla 
pieszych i rowerów  

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

2. Zatoka, pobocze, droga dla pieszych, parking, 
zjazd, zieleń przydrożna urządzona 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 



  
 

3. Pozostałe części drogi niewymienione  
w poz. 1-2 0,20 zł 0,20 zł 0,19 zł 0,20 zł 

 
3) wysokość stawek opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego przez powierzchnię reklamy  

 

Rodzaj zajęcia  
Kategoria drogi 

krajowa  wojewódzka  powiatowa gminna  

 
1. Reklamy: 

 
1) na słupie ogłoszeniowym w pasie drogowym 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 
2) w gablocie reklamowej zintegrowanej z wiatą przystankową komunikacji 

zbiorowej 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 

3) na nieruchomości, na której prowadzona jest reklamowana działalność, gdy 
reklama znajduje się w polu widzenia użytkowników ruchu, o powierzchni 
reklamy do 1 m2 

1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 

4) na markizach, parasolach, elementach konstrukcyjnych ogródka 
gastronomicznego 4,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

 
2. Reklamy niewymienione w poz. 1 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 

 


