
 

 
UCHWAŁA  NR XXXIX / 244 / 2006 

Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 1 marca 2006 roku 

 

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia    28 grudnia 2005 r. 
w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar 
powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. 
 
 Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 
1055), w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364,  Nr 
169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440, Nr 172, poz. 1441, Nr 179, poz. 1486) 
 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:  
 
§ 1 W uchwale Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego z 28 grudnia 2005 roku 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 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. §1 otrzymuje brzmienie:  
 

„§1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 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  
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej 
urządzeniami 

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

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

2. § 3 ust 3 otrzymuje brzmienie: 
  

„ 3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny 
rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim” 
 
§ 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. 

  


