
UCHWAŁA Nr XXIV/426/08 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2008 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/317/04 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wysoko ści stawek opłat 
za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg, których zarz ądcą jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwał ą Nr XL/644/05 Rady Miasta w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2005 rok u, zmienionej uchwał ą Nr 
LIII/890/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z  dnia 28 czerwca 2006 roku 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 roku Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 
roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 ust. 5, art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115; zm.: 
z 2007 roku Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 roku Nr 54, poz. 326), Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
§1.  
W uchwale Nr XXI/317/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 
2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg, 
których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej 
uchwałą Nr XL/644/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 
2005 roku, zmienionej uchwałą Nr LIII/890/06 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany: 
1) §2 otrzymuje brzmienie: 
„§2 1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi krajowej w celu, o 
którym mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 4,50 zł;  
2) przy zajęciu jezdni powyŜej 20% do 50% jej szerokości 6,50 zł;  
3) przy zajęciu jezdni powyŜej 50% jej szerokości do całkowitego zajęcia 

jezdni 9,50 zł. 
2) Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się takŜe do chodników, placów, zatok 
postojowych i autobusowych, ścieŜek rowerowych i ciągów pieszych. 
3) Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę 
opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości 3,50 zł. 
4. Za kaŜdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą 
jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na umieszczenie w tym pasie 
rusztowań wykorzystywanych do remontów budynków znajdujących się w obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 14 września 1967 roku, ustala się 
stawkę 0,00 zł. Graficzny obraz obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.” 
2) §3 otrzymuje brzmienie: 
„§3 1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej 
w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień 
zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 3,50 zł;  
2) przy zajęciu jezdni powyŜej 20% do 50% jej szerokości 5,50 zł;  



3) przy zajęciu jezdni powyŜej 50% jej szerokości do całkowitego zajęcia 
jezdni 9,00 zł. 

2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się takŜe do chodników, placów, zatok 
postojowych i autobusowych, ścieŜek rowerowych i ciągów pieszych. 
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę 
opłat za kaŜdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 2,50 zł. 
4. Za kaŜdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą 
jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na umieszczenie w tym pasie 
rusztowań wykorzystywanych do remontów budynków znajdujących się w obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 14 września 1967 roku, ustala się 
stawkę 0,00 zł. Graficzny obraz obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.” 
3) §4 skreśla się. 
4) w §5 ust. 2 i 3 skreśla się. 
5) §6 otrzymuje brzmienie: 
„§6 Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym 
mowa w §1 pkt 3: 

1. Dla dróg krajowych: 
1) za kaŜdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej 

przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego, bądź innego 
obiektu - 0,70 zł; 

2) za kaŜdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z 
umieszczeniem 1m² powierzchni reklamy - 2,00 zł. W przypadku 
reklam dwustronnych opłata będzie ustalana za kaŜdą ze stron 
reklamy. 

2. Dla dróg powiatowych i gminnych: 
1) za kaŜdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej 

przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego, bądź innego 
obiektu - 0,60 zł; 

2) za kaŜdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z 
umieszczeniem 1m² powierzchni reklamy - 1,50 zł. W przypadku 
reklam dwustronnych opłata będzie ustalana za kaŜdą ze stron 
reklamy. 

3. Za kaŜdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego dróg, których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przez 
umieszczone w tym pasie elementy budowlane na stałe związane z 
konstrukcją, funkcją i architekturą budynków, określonej rzutem poziomym 
elementów, ustala się stawkę 0,00 zł”. 

6) §7 otrzymuje brzmienie: 
 „§7 Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego dróg krajowych, powiatowych i 
gminnych w celu, o którym mowa w §1 pkt 4 ustala się stawkę opłat za kaŜdy dzień 
zajęcia pasa drogowego w wysokości 1,50 zł, natomiast dla ogródków 
gastronomicznych ustala się stawkę w wysokości 0,50 zł od 1m² dziennie.” 
 
§2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§3.  
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


