
UCHWAŁA NR XLVII/291/2018 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie 
stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, 
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami łub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 zm. Dz.U z 2018 poz.130) oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz. 317) Rada 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek 
za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2009 r. poz. 2010) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § la  w brzmieniu:

„§ la, 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest 
Zarząd Powiatu na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 
dotyczące: ............

1) prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niebędącej 
infrastrukturą „ostatniej mili”;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej 
niebędącej infrastrukturą „ostatniej mili”;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów .budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, .dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niebędącej 
infrastrukturą „ostatniej mili”; U , '

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3, dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niebędącej infrastrukturą „ostatniej mili” 
w wysokościach, jak w § 2a., § 3a i § 4a uchwały-.
2. Przez infrastrukturę „ostatniej mili”, \ o której mowa w ust. 1, rozumie się infrastrukturę

telekomunikacyjną, w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004r, -  Prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U. 171, poz. 1800, ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa 
hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, 
a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2' pkt 50 tej ustawy.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni . drogi powiatowej w celu, o którym jest mowa 
w § la. 1. pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20 % szerokości - 2,00 zł;

2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 3,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100 % - 4,00 zł;
4) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg. powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych

i pieszo-jezdnych - 2,00 zł;
5) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.
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2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej, 
niż 24 godziny

3) po § 3 dodaje się § 3a. w brzmieniu:

„§ 3a. l.Z a  zajęcie pasa drogowego, októrym jest mowa w§ la. pkt2ustala 
się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez 
rzut poziomy urządzenia:

1) lokalizacja urządzenia w pasie drogowym w poprzek drogi - 25 zł;

2) lokalizacja urządzenia w pasie drogowym wzdłuż drogi:

2. Przez umieszczenie urządzenia w poprzek drogi rozumie się każde przejście 
urządzenia, również skosem, na przeciwną stronę drogi. Urządzenia umieszczone poprzecznie 
w pasie drogowym, bez przejścia na przeciwną stronę drogi traktuje się jako umieszczone wzdłuż drogi.

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynieryjnym ustala się 
roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia w wysokości 70 zł.”;

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu, októrym jest mowa
w § la. 1. pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej niebędącej infrastrukturą „ostatniej mili”:

a) w jezdni - 20 zł;

b) poza jezdnią - 15 zł.

a) usytuowanego poza obszarem zabudowanym

b) usytuowanego w obszarze zabudowanym

- 0,50 zł;
- 1,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu 
Łowickiego
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