
UCHWAŁA NR XLIX/817/10  

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  

z dnia 10 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały 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, zmienionej uchwałą Nr XXIV/426/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 25 czerwca 2008 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; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241) 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, Nr 218, poz. 1391,
Nr 227, poz. 1505; z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323), Rada Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/317/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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, zmienionej
uchwałą Nr XXIV/426/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 czerwca 2008 roku wprowadza się następujące
zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.  

1) w §6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Dla dróg krajowych:  

1) za każdy dzień  zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego,
usługowego, słupa ogłoszeniowego, bądź innego obiektu budowlanego - 0,70 zł;  
2) za każdy dzień  zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1m² powierzchni reklamy - 2,00 zł.,
z zastrzeżeniem pkt 4. W przypadku reklam dwustronnych opłata będzie ustalana za każdą ze stron reklamy”.  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Dla dróg powiatowych i gminnych:  

1) za każdy dzień  zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego,
usługowego, słupa ogłoszeniowego, bądź innego obiektu budowlanego - 0,60 zł;  
2) za każdy dzień  zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1m² powierzchni reklamy - 1,50 zł.,
z zastrzeżeniem pkt 4. W przypadku reklam dwustronnych opłata będzie ustalana za każdą ze stron reklamy”.  

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Za każdy dzień  zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą  jest Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, związanego z umieszczaniem reklamy na słupie ogłoszeniowym w formie walca ustala się
stawkę 0,10 zł.”. 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego dróg krajowych, powiatowych i gminnych w celu, o którym
mowa w §1 pkt 4 ustala się  stawkę  opła t  z a  k ażdy dzień  zajęcia pasa drogowego w wysokości 1,50 zł,
z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.  
2. Za każdy dzień  zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg krajowych, powiatowych i gminnych w celu umieszczenia
ogródków gastronomicznych ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 0,10 zł. 
3. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, przez umieszczenie stoiska handlowego, podczas organizowanych jarmarków, w ramach imprez
kulturalnych i promocyjnych oraz odpustów, ustala się stawkę w wysokości 0,10 zł. od 1 m2 dziennie”. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Paweł Szcześniak 
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