
Proiekt

z dnia 15 stycznia 2020 r. 
Zatwierdzony przez........

UCHWALA NR..................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie wysokosci stawek oplaty za zaj^cie 1m2 pasa drogowego drog publicznych, dla ktorych 
zarzqdci} jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiqzane z budow^, przebudowq,

remontem, utrzymaniem i ochronq drog

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 
oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy zdnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z2018 roku, poz. 2068 ze zm.: Dz.U. z2018 roku, poz. 12, poz. 317, poz. 1693, Dz.U. z2019 roku, poz. 698, 
poz. 730, poz. 1495, poz. 1716, poz. 1815) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Uchwala si? wysokosc stawek oplaty za zaj?cie pasa drogowego drog publicznych, dla ktorych 
zarz^dc^ jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwi^zane z budow^, przebudow^, 
remontem, utrzymaniem i ochron^ drog, dotycz^ce:

1) prowadzenia robot w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urz^dzeh infrastruktury technicznej niezwi^zanych z potrzebami 

zarz^dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zaj?cia pasa drogowego na prawach wyl^cznosci w celach innych, niz wymienione w punktach 1 -3.

§ 2. 1. Za zaj?cie 1m2 pasa drogowego w celu, o ktorym mowa w §1 pkt 1, ustala si? nast?pujgce stawki 
oplat za kazdy dzieh zaj?cia:

Wysokosc stawki oplatyElementy pasa drogowego
Kategoria drogi

2 31
krajowa powiatowa gmmna

jezdnia do 20% szerokosci, 
opaski, zatoki autobusowe, 
zatoki postojowe

4,50 zl 3,50 zl 3,00 zl

5,50 zl 5,00 zljezdnia powyzej 20% 
szerokosci do 50% szerokosci

6,50 zl

9,00 zl 8,50 zljezdnia powyzej 50% 
szerokosci do calkowitego zaj?cia

9,50 zl

chodniki, sciezki rowerowe, 
ci^gi piesze, ci^gi pieszo-jezdne, 
utwardzone zj azdy

3,50 zl 3,00 zl4,50 zl

2,00 zlpobocza, place, pasy dziel^ce, 
pasy zieleni _______

3,50 zl 2,50 zl

2. Dla elementow pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala si? stawk? oplaty za kazdy dzieh 
zaj?cia lm2 pasa drogowego w wysokosci 3,00 zl.

3. Za zaj?cie lm2 pasa drogowego w celu, o ktorym mowa w§l pkt 1, ustala si? dla infrastruktury 
telekomunikacyjnej nast?puj^ce stawki oplat za kazdy dzieh zaj?cia:
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Elementy pasa drogowego Wysokosc stawki oplaty
Kategoria drogi

2 3
krajowa powiatowa gmmna

jezdnia do 20% szerokosci, 
opaski, zatoki autobusowe, 
zatoki postojowe

0,16 zl 0,14 zl 0,12 zl

jezdnia powyzej 20% 
szerokosci do 50% szerokosci

0,18 zl 0,16 zl 0,14 zl

jezdnia powyzej 50% 
szerokosci do calkowitego zaj?cia

0,20 zl 0,18 zl 0,16 zl

chodniki, sciezki rowerowe, 
ci^gi piesze, ci^gi pieszo-jezdne, 
utwardzone zjazdy_____________________
pobocza, place, pasy dziel^ce,
pasy zieleni i inne nie wymienione elementy
pasa drogowego________________________

0,16 zl 0,14 zl 0,12 zl

0,12 zl 0,10 zl0,15 zl

§ 3. Za kazdy dzien zaj^cia 1m2 powierzchni pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, na umieszczenie w tym pasie rusztowan wykorzystywanych do remontow 
budynkow, ustala si? nast?pujgce stawki:
a) dla drog krajowych - w wysokosci 0,30 zl,
b) dla drog powiatowych - w wysokosci 0,20 zl,
c) dla drog gminnych - w wysokosci 0,10 zl.

§4. l.Za kazdy dzien zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu wygrodzenia terenu przy obiekcie budowlanym, w przypadku kiedy 
stwarza on zagrozenie dla bezpieczehstwa ruchu drogowego, ustala si? nast?puj^ce stawki:
a) dla drog krajowych - w wysokosci 0,50 zl,
b) dla drog powiatowych - w wysokosci 0,40 zl,
c) dla drog gminnych - w wysokosci 0,30 zl.

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

§ 5. 1. Ustala si? nast?puj^ce roczne stawki oplat za lm2 powierzchni pasa drogowego zaj?tego przez rzut 
poziomy urz^dzeh, o ktorych mowa w §1 pkt 2:
a) drogi krajowe:

^okalizacja urz^dzeniaRodzaj urz^dzenia
W poboczu, 
placu, pasie 

dzielc}cym, pasie 
zieleni

W pozostatych 
elementach 

pasa
drogowego

Wzdluz drogi 
wjezdni

W chodniku, 
sciezce

rowerowej, ciqgu 
pieszym, ci^gu 
pieszo-jezdnym

W poprzek 
drogi w jezdni

20,00 zl 20,00 zl 20,00 zl 20,00 zlInfrastruktura
wodoci^gowa

20,00 zl

20,00 zl20,00 zl20,00 zl 20,00 zlInfrastruktura
kanalizacyjna

20,00 zl

48,00 zl48,00 zl50,00 zl 50,00 zl50,00 zlInfrastruktura
cieplownicza

18,00 zl 18,00 zl20,00 zl20,00 zlInfrastruktura
telekomunikacyjna

20,00 zl

48,00 zl48,00 zl50,00 zl 50,00 zlInfrastruktura 50,00 zl
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elektroenergetyczna
50,00 z! 48,00 zl 48,00 z!Infrastruktura gazowa 50,00 zl 50,00 zt

Pozostate rodzaje 
infrastruktury________

48,00 zl 48,00 zl50,00 zl 50,00 zl 50,00 zl

b) drogi powiatowe:

^okalizacja urzqdzeniaRodzaj urz^dzenia
W poprzek 

drogi w jezdni
Wzdluz drogi 

wjezdni
W chodniku, 

sciezce
W poboczu, 
placu, pasie 

dziel^cym, pasie 
zieleni

W pozostalych 
elementach 

pasa
drogowego

rowerowej, ci^gu 
pieszym, ciagu 
pieszo-jezdnym

20,00 zl 20,00 zlInfrastruktura
wodociagowa

20,00 zl 20,00 zl 20,00 zl

20,00 zl 20,00 zl 20,00 zlInfrastruktura
kanalizacyjna

20,00 zl 20,00 zl

43,00 zl 43,00 zlInfrastruktura
cieplownicza

45,00 zl 45,00 zl 45,00 zl

18,00 zl 16,00 zl 16,00 zlInfrastruktura
telekomunikacyjna

18,00 zl 18,00 zl

43,00 zl 43,00 zlInfrastruktura
elektroenergetyczna

45,00 zl 45,00 zl 45,00 zl

43,00 zl 43,00 zl45,00 zl 45,00 zl 45,00 zlInfrastruktura gazowa
43,00 zl 43,00 zlPozostale rodzaje 

infrastruktury
45,00 zl 45,00 zl 45,00 zl

c) drogi gminne:
.okalizacja urzgdzeniaRodzaj urztjdzenia

W pozostalych 
elementach 

pasa
drogowego

W chodniku, 
sciezce

W poboczu, 
placu, pasie 

dziel^cym, pasie 
zieleni

W poprzek 
drogiwjezdni

Wzdluz drogi 
wjezdni

rowerowej, ci^gu 
pieszym, ciagu 
pieszo-jezdnym

20,00 zl 20,00 zl20,00 zl 20,00 zlInfrastruktura 20,00 zl
wodociagowa

20,00 zl 20,00 zl20,00 zl 20,00 zlInfrastruktura 20,00 zl
kanalizacyjna

40,00 zl 40,00 zl42,00 zl 42,00 zlInfrastruktura
cieplownicza

42,00 zl

14,00 zl 14,00 zl16,00 zl 16,00 zl 16,00 zlInfrastruktura
telekomunikacyjna

40,00 zl 40,00 zl42,00 zl 42,00 zlInfrastruktura 42,00 zl
elektroenergetyczna

40,00 zl 40,00 zl42,00 zl 42,00 zlInfrastruktura gazowa 42,00 zl
40,00 zl42,00 zl 40,00 zlPozostale rodzaje 

infrastruktury _
42,00 zl 42,00 zl

2. Za umieszczenie urz^dzenia na drogowym obiekcie inzynierskim ustala si? rocznq stawk? oplaty za lm2 
powierzchni pasa drogowego zaj?tego przez rzut poziomy umieszczonego urz^dzenia:
a) dla drog krajowych - w wysokosci 200,00 zl,
b) dla drog powiatowych - w wysokosci 180,00 zl,
c) dla drog gminnych - w wysokosci 160,00 zl.

3. Za umieszczenie urztjdzenia telekomunikacyjnego na drogowym obiekcie inzynierskim ustala si? roczn^ 
stawk? oplaty za lm2 powierzchni pasa drogowego zaj?tego przez rzut poziomy umieszczonego urz^dzenia:
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a) dla drog krajovvych - w wysokosci 20,00 zl,
b) dla drog powiatowych - w wysokosci 18,00 zl,
c) dla drog gminnych - w wysokosci 16,00 zl.

§ 6. Ustala si? nast?pujcjce stawki oplat za zaj?cie pasa drogowego w celu, o ktorym mowa 
w §1 pkt 3:

1. Dla drog krajowych:
1) Za kazdy dzien zaj?cia 1m2 powierzchni pasa drogowego zaj?tej przez rzut poziomy obiektu handlowego,

uslugowego, slupa ogloszeniowego, b^dz innego obiektu budowlanego, z wyl^czeniem elementow
budowlanych na stale zwi^zanych z konstrukcj^, funkcj^ i architektur^ budynkow - 0,70 zl;

2) Za kazdy dzien zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego zaj?tej przez rzut poziomy obiektu budowlanego 
zwi^zanego z infrastrukturq telekomunikacyjn^ - 0,20 zl;

3) Za kazdy dzien zaj?cia pasa drogowego zwiqzanego z umieszczeniem lm2 reklamy -
2,00 zl z zastrzezeniem ust. 3. W przypadku reklam dwustronnych oplata b?dzie ustalana za kazd^ ze stron 
reklamy.
2. Dla drog powiatowych i gminnych:

1) Za kazdy dzien zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego zaj?tej przez rzut poziomy obiektu handlowego,
uslugowego, slupa ogloszeniowego, bqdz innego obiektu budowlanego, z wyl^czeniem elementow
budowlanych na stale zwiqzanych z konstrukcjq, funkcj^ i architekturq budynkow - 0,60 zl;

2) Za kazdy dzien zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego zaj?tej przez rzut poziomy obiektu budowlanego 
zwi^zanego z infrastruktur^ telekomunikacyjn^ - 0,15 zl;

3) Za kazdy dzien zaj?cia pasa drogowego zwi^zanego z umieszczeniem lm2 reklamy -
1,50 zl z zastrzezeniem ust. 3. W przypadku reklam dwustronnych oplata b?dzie ustalana za kazdzj ze stron 
reklamy.
3. Za kazdy dzien zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, zwi^zanego z umieszczeniem reklamy na slupie ogloszeniowym w formie walca, 
ustala si? stawk? 0,10 zl.

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

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

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

4. Za kazdy dzien zaj?cia lm2 powierzchni pasa drogowego ulicy Cmentarnej w celu prowadzenia handlu 
calorocznego w miejscach do tego wyznaczonych odr?bncj uchwalcj, ustala si? stawk? w wysokosci 0,50 zl.

§ 8. Trac^ moc uchwaly:
1) Nr XXXVII/472/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie 

wysokosci stawek oplat za zaj?cie lm2 pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego;

2) Nr XV/247/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniaj^ca uchwal? 
w sprawie wysokosci stawek oplat za zaj?cie lm2 pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
§ 9. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 10. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie

po uplywie 14 dni od dnia qgbasBeMii 
Zarz^du Drdp-

/E K T O R A
Utrzymania Miasta

’

K I E R O W N I K
.........; .,gtedemWlCEPREZyPENT^.^

isdr^wnik

Dziafu D
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UZASADNIENIE

W zwiqzku z ustawq z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju uslug 
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw oraz rozporzqdzeniem Ministra 
Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanaJach technologicznych oraz o 
stavvkach oplat za zaj^cie pasa drogowego - zachodzi koniecznosc dokonania zmian w prawie 
miejscowym odpowiadajqcych wymogom wyzej wymienionej ustawy i rozporz^dzenia.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usiug i sieci telekomunikacyjnych zmienila art. 40 ust.8 
ustawy o drogach publicznych okreslaj^c w nim maksymalne stawki za zaj^cie pasa drogowego 
w celu prowadzenia robot oraz za umieszczanie obiektow i urz^dzeh infrastruktury technicznej - 
wyl^cznie w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Z kolei art. 29d ust. 6 tejze ustawy 
naklada na organy wykonawcze jednostek samorzqdu terytorialnego obowi^zek przekazywania 
Prezesowi Urz^du Komunikacji Elektronicznej (UKE) informacji, mi^dzy innymi, 
o obowiqzujqcych stawkach za zaj^cie pasa drogowego w celach, o ktorych mowa w art. 40 ust. 2 
pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych w okreslonej konfiguracji. W zwi^zku z powyzszym zostal 
przygotowany projekt uchwaly wprowadzajqcy przede wszystkim szczegolne (preferencyjne) 
stawki dla infrastruktury telekomunikacyjnej, co ma wspierac rozwoj ustug i sieci 
telekomunikacyjnych. Dotychczasowa jednolita stawka dotycz^ca umieszczanej w pasie drogowym 
infrastruktury technicznej niezwi^zanej z potrzebami zarz^dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, zostala zroznicowana ze wzgl^du na kategori? drogi, rodzaj elementu zaj^tego pasa 
drogowego, a takze rodzaj zaj^cia pasa drogowego. Te zmiany pozwol^ w przyszlosci na 
przygotowanie informacji dla Prezesa UKE zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporz^dzeniu 
Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 roku.
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Zarzqdu fflr6g i Utrzymania Miasta

'ard 2ak

/ X
wicepre^yden;

Ptotrkowa Tjy^i
KIEROWNIK

■lego Oziafu Deizfw nistracyjnych

/> Ren dm Jar/.pIfarrownik ns lea

R A lj C OThTWVNY

Ursmla Gierak
td-P-123

Strona 1Id: 6425C7B2-911F-4CC7-90E1-74FA3BFB504A. Projekt


