
ProiektI

zdnia 4 grudnia 2019 r. 
Zatwierdzony przez......

UCHWALA
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2019 r.

zmieniaj^ca uchwal? w sprawie wysokosci stawek opiat za zaj^cie 1m2 pasa drogowego dr6g, ktorych 
zarz^dc^ jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy zdnia 8 marea 1990roku o samorz^dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z2019 roku, poz. 506 ze zm.: Dz.U. z2019 roku, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz 
art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 
roku, poz. 2068 ze zm.: Dz.U. z2018 roku, poz. 12, poz. 317, poz. 1693, Dz.U. z2019 roku, poz. 698, 
poz. 730, poz. 1716, poz. 1815) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/472/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017 roku 
w sprawie wysokosci stawek oplat za zaj?cie 1m2 drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:

1) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Za kazdy dzieh zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu wygrodzenia terenu przy obiekeie budowlanym, w przypadku 
kiedy stwarza on zagrozenie dla bezpieczehstwa ruchu drogowego ustala si? stawk? w wysokosci 0,50 zl.

2. Za kazdy dzieh zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu wygrodzenia terenu w innych przypadkach, niz 
wskazanym w ust. 1, ustala si? stawk? w wysokosci 1,00 zl.”;

2) §8 otrzymuje brzmienie:

„§8. l.Za zaj?cie lm2 powierzchni pasa drogowego drog krajowych, powiatowych 
i gminnych w celu, o ktorym mowa w§l pkt 4 ustala si? stawk? oplat za kazdy dzieh zaj?cia pasa 
drogowego w wysokosci 1,50 zl., z zastrzezeniem ust. 2, ust. 3 i ust. 4.

2. Za kazdy dzieh zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego drog krajowych, powiatowych 
i gminnych w celu umieszczenia ogrodkow gastronomicznych ustala si? stawk? w wysokosci 0,20 zl.

3. Za kazdy dzieh zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przez umieszczenie stoiska handlowego, podezas 
organizowanych jarmarkow, w ramach imprez kulturalnych i promocyjnych oraz odpustow, ustala 
si? stawk? w wysokosci 0,10 zl.

4. Za kazdy dzieh zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego ulicy Cmentarnej w celu 
prowadzenia handlu ealoroeznego w miejscach do tego wyznaczonych odr?bn^ uchwal^, ustala si? 
stawk? w wysokosci 0,50 zl.”.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwala podlega publikaeji w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi wzyeie 
z dniem 1 lutego 2020 roku.
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LZASADNIENIE

Ustawa o drogach publicznych reguluje kwestie zaj^cia pasa drogowego oraz okresla techniczny 
sposob ustalania opiat za zaj^cie pasa drogowego. Jednak kompetencje w kwestii ustalenia 
wysokosci poszczegolnych stawek oplat ustawodawca scedowat na organy stanowi^ce jednostek 
samorz^du terytorialnego. Przygotowany projekt uchwaly zaklada wprowadzenie niewielkich 
zmian, tj. podwyzszenie stawki za zaj^cie pasa drogowego pod letnie ogrodki gastronomiczne z 
0,10 zl na 0,20 zl oraz wprowadza now^ stawk? w wysokosci 1,00 zi za zaj^cie pasa drogowego w 
celu wygrodzenia terenu przy obiektach budowlanych takze w innych przypadkach, nie tylko tych 
zwi^zanych z wygrodzeniem terenu przy obiektach stwarzaj^cych zagrozenie dla bezpieczenstwa 
ruchu drogowego.
Podwyzszenie stawki na ogrodki gastronomiczne wynika z koniecznosci jej ujednolicenia na 
obszarze calego miasta. Przyj^cie proponowanej zmiany uchwafy sprawi, ze niezaleznie od tego, 
czy ktos ma ogrodek gastronomiczny w pasie drogovvym drogi publicznej, czy tez na innej 
nieruchomosci gruntowej administrowanej przez Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta, b^dzie obj^ty 
jednakow^ stawk^. Natomiast wprowadzenie nowej stawki na wygrodzenia wynika z 
zaobserwowanej przez nas takiej potrzeby. Na terenie miasta cz?sto prowadzone sq inwestycje na 
nieruchomosciach granicz^cych bezposrednio z pasem drogowym, ktore wymagaj^ \\7k0nania 
zabezpieczenia w postaci wygrodzenia terenu budowy, co wi^z? si? z koniecznosci^ dhigotrwalego 
zaj?cia pasa drogowego (czesto przez okres kilku miesi?cy). Aktualne stawki nie pozwalaj^ na 
precyzyjne okreslenie charakteru tego typu zaj?cia.
W zwi^zku z powyzszym prosz? 0 akceptacj? przygotowanego projektu uchwaly, ktora 

wprowadzrtaby zaproponowane przez nas zmiany.
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