
Uchwała Nr XXXin/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 nie związane 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 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 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.): i art. 40 ust. 8 
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Dz. U. Nr 23, poz. 136, Dz. U. Nr 192, 
poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101).

§ 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,

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. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni drogi powiatowej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł

2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% - 9,00 zł

4) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, - 4,00 zł

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 3,00 zł

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

Lokalizacja u rządzenia w  pasie drogow ym

w  poprzek drogi wzdłuż drogi

w jezdn i p o zajezdn ią

1 2 3

50,00 z ł 45 ,00  z ł 35,00 z ł

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

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m 2 powierzchni pasa 
drogowego drogi powiatowej zaj ętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 170,00 złotych.

§ 4 . Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym mowa w § 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 

mchu drogowego:
a) usytuowanego poza obszarem zabudowanym -1,00 zł

b) usytuowanego w obszarze zabudowanym - 1,50 zł

2) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie stawek opłat za 
zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami
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zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 106, poz. 838 z dnia 31 marca 2006 r.) oraz 
Uchwała Nr XXXIX/244/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/234/2005 z dnia 
28 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu 
łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
Nr 106, poz. 839 z dnia 31 marca 2006 r.).

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

PRZE RADY
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U Z A S A D N I E N I E
Podjęcie uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst 
jednolity  z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcąjest Zarząd Powiatu Łowickiego, wysokość stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg powiatowych. Przepisy w/w. ustawy przy ustalaniu stawek opłat pasa drogowego na cele nie związane z budową 
przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną zobligowały do uwzględnienia: - kategorii drogi, - rodzaju elementu zajętego pasa 
drogowego, - procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni, - rodzaju zajęcia pasa drogowego, - rodzaju urządzenia lub obiektu 
budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Przepisy ustawy określają że wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa 
drogowego: - w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, - umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam nie mogą przekroczyć 10 zl za jeden dzień zajmowania 
pasa drogowego, natomiast roczna stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie może przekroczyć 200 
złotych. Biorąc pod uwagę powyższe przyjęto opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową 
przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg w wysokości: - 90 % maksymalnej stawki dla najwyższej przyjętej stawki opłat 
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na: prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie 
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach 
wyłączności, - 85% maksymalnej stawki dla najwyższej przyjętej stawki opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia 
infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, - minimalną obliczoną 
opłatę ustaloną na podstawie przyjętych stawek za zajęcie pasa drogowego. Przyjęcie wysokości powyższych stawek podyktowane 
zostało chęcią ujednolicenia stawek z sąsiadującymi powiatami, oraz tym że dotychczasowe opłaty obowiązywały przez 3 lata tj. od 
14.04.2006 r. W związku z powyższym przekłada się projekt Uchwały w przedmiotowej sprawie z propozycjami nowych stawek.

ID: MPSMXP. Niepodpisany. Strona 3 /3


