
Projekt

z dnia  20 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948) oraz  art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1920, 
poz. 2255, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 191) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, powiatowych i gminnych  w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi krajowej w celu, o którym mowa w § l
pkt l ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości  4,50 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości 6,50 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 9,50 zł

2. Stawkę określoną w ust. l pkt l stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych                             
i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz utwardzonych zjazdów.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 
1 m² pasa drogowego w wysokości 3,50 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej w celu, o którym mowa 
w § l pkt l ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20%  jej szerokości 3,50 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50%  jej szerokości  5,50 zł

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

2. Stawki określone w ust. 1 pkt l  stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, 
ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz utwardzonych zjazdów.

3. Do elementów pasa  drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2  ustala się stawkę opłat za każdy dzień 
zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,50 zł.
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§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia 1 m² 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 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Łodzi z dnia 14 września 1967 roku w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków ustala się stawkę w 
wysokości 0,10 zł. Graficzny obraz obszaru wpisanego do rejestru zabytków przedstawia załącznik do niniejszej 
uchwały.

2. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego na umieszczenie w tym pasie rusztowań wykorzystywanych do remontów budynków 
znajdujących się poza obszarem, o którym mowa w ust. 1 ustala się stawkę w wysokości 0,50 zł.

§ 5. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w celu wygrodzenia terenu przy obiekcie budowlanym, w przypadku kiedy stwarza on 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ustala się stawkę w wysokości 0,50 zł.

§ 6. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg krajowych, 
powiatowych  i  gminnych  zajętego  przez  rzut  poziomy  urządzeń,  o  których  mowa w § l pkt 2:

1) poza obszarem zabudowanym 15,00 zł

2) w obszarze zabudowanym 40,00 zł

3) na drogowym obiekcie inżynierskim 200,00 zł

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej stosuje
się stawki w wysokości 50 % określonych w pkt 1, 2, 3.

§ 7. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt  3:

1. Dla dróg krajowych:

1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu
handlowego, usługowego, słupa ogłoszeniowego, bądź innego obiektu budowlanego, z wyłączeniem 
elementów budowlanych na stałe związanych z konstrukcją, funkcją i architekturą budynków – 0,70 zł;

2) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy -
2,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku reklam dwustronnych opłata będzie ustalana za każdą
ze stron reklamy.

2. Dla dróg powiatowych i gminnych:

1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub usługowego, słupa ogłoszeniowego, bądź innego obiektu budowlanego, z wyłączeniem
elementów  budowlanych na stałe związanych z konstrukcją, funkcją i architekturą budynków – 0,60 zł;

2) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy -
1,50 zł, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku reklam dwustronnych opłata będzie ustalana za każdą
ze stron reklamy.

3. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, związanego z umieszczeniem reklamy na słupie ogłoszeniowym w formie walca ustala 
się stawkę 0,10 zł.

§ 8. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg krajowych, powiatowych i gminnych w celu, o 
którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 1,50 zł, z 
zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3 i ust. 4.

2. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni 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.

4. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego ulicy Cmentarnej w celu prowadzenia handlu 
całorocznego w miejscach do tego wyznaczonych odrębną uchwałą, ustala się stawkę w wysokości 0,50 zł.
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§ 9. Tracą moc uchwały:

1) Nr XXI/317/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

2) Nr XL/644/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2005 roku
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 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3) Nr LIII/890/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku
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 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4) 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 wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² 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;

5) Nr XLIX/817/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 roku
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 1 m² 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.

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

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

Id: 6EDF94F4-B745-4445-B686-5D082AF0C3BA. Projekt Strona 3



Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2017 r.

Załącznik graficzny
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie uchwały nr XXXII/419/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25
stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego ulica Cmentarna przestała być targowiskiem miejskim i na chwilę obecną jest wyłącznie
pasem drogowym. W ww. uchwale w ciągu pasa drogowego ulicy Cmentarnej zostały wyznaczone miejsca do
prowadzenia handlu całorocznego. Biorąc pod uwagę powyższe zaistniała konieczność wprowadzenia stawki za
zajęcie pasa drogowego ulicy Cmentarnej w celu prowadzenia handlu całorocznego w miejscach do tego
wyznaczonych i została określona w wysokości 0,50 zł za 1 m² dziennie.

Obecnie za każdy dzień zajęcia 1 m² 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 ustalona jest stawka w wysokości 0,00 zł. W związku
z powyższym, iż z przepisów ustawy o drogach publicznych wynika, że za każde zajęcie pasa drogowego nie
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłatę, zarządca drogi
zdecydował o wprowadzeniu stawki w wysokości 0,10 zł, która umożliwi ustalenie i pobieranie takiej opłaty. Na
chwilę obecną jest to niemożliwe z uwagi na obowiązującą stawkę 0,00 zł. Biorąc pod uwagę, iż na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków stawka za umieszczenie rusztowań wynosi 0,00 zł, a nowa uchwała przewiduje
0,10 zł, zarządca drogi zdecydował o wprowadzeniu stawki 0,50 zł poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków,
tak aby mieszkańcy, którzy remontują budynki wykorzystując do tego rusztowania, zarówno w obszarze wpisanym
do rejestru zabytków, jak i poza nim ponosili opłaty.

Podobna sytuacja, która nie pozwala na ustalenie stawki, dotyczy elementów budowlanych
na stałe związanych z konstrukcją, funkcją i architekturą budynków – również wynosi 0,00 zł za każdy dzień
zajęcia 1 m² dziennie. W nowej uchwale elementy te zostały przyporządkowane do §7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1.

W projekcie uchwały wyróżnione zostało zajęcie pasa drogowego w celu wygrodzenia terenu przy obiekcie
budowlanym, w przypadku kiedy stwarza on zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (zwłaszcza
pieszego). Ze względu na długotrwałe tego rodzaju zajęcia, a jednocześnie nie wpływające na stan techniczny dróg
– zarządca dróg postanowił w tym przypadku o wprowadzeniu stawki 0,50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m²
powierzchni pasa drogowego.

Z uwagi na dość dużą ilość zmian uchwały pierwotnej (4 zmiany) – zarządca drogi zdecydował
o uchyleniu wszystkich dotychczas obowiązujących uchwał i przygotował nową treść uchwały w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego. Umożliwi to łatwiejsze korzystanie z aktu prawa miejscowego zarówno mieszkańcom naszego
miasta, jak i innym osobom zainteresowanym przedmiotowymi regulacjami prawnymi.
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