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UCHWAŁA NR XV/91/19
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/29/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19 maja 2017 w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511 i 1815) w zw. z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) oraz w związku z art. 2 i 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXIX/29/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19 maja 2017 w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, załącznik do uchwały
otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Piotr Warchlewski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/91/19

Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dla poszczególnych zajęć
Lp.
I.

II.

III.

Rodzaj zajęcia
Prowadzenie robót w pasie drogowym
1. Zajęcie jezdni do 50% szerokości jezdni
2. Zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości jezdni
3. Zajęcie chodników, placów, parkingów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów
pieszo - rowerowych
4. Zajęcie zieleńca, pobocza
5. Zajęcie chodników, placów, parkingów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów
pieszo - rowerowych oraz zieleńców i poboczy w celu ustawienia rusztowań do wykonania remontu elewacji
budynku na okres nie dłuższy niż 14 dni
6. Zajęcie jezdni, chodników, placów, parkingów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych,
ciągów pieszo - rowerowych oraz zieleńców i poboczy w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej
Umieszczanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego

Rodzaj stawki

Wysokość stawki

1 m2/dzień
1 m2/dzień
1 m2/dzień

5,00 zł
6,00 zł
5,00 zł

1 m2/dzień

4,00 zł

1 m2/dzień

1,00 zł

1 m2/dzień

0,20 zł.

1. Umieszczanie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
2. Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń poza wymienionymi w pkt 1
3. Umieszczanie w drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń poza wymienionymi w pkt 1
Umieszczanie reklam i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego
1. Zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
2. Zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego przy jednorazowym
nieprzerwanym okresie zajęcie pasa drogowego na okres nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych
3. Zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów niewymienionych w pkt. 1-2
4. Reklamy dotyczące imprez sportowych, kulturalnych i artystycznych promujące Powiat Zduńskowolski
i właściwy terytorialnie samorząd wraz z ich jednostkami organizacyjnymi.
5. Reklamy poza reklamami wymienionymi w pkt. 4-5
6. Reklamy poza reklamami wymienionymi w pkt. 4-5 przy jednorazowym nieprzerwanym okresie zajęcie pasa
drogowego na okres nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych

1 m2/rok
1 m2/rok
1 m2/rok

18,00 zł.
50,00 zł
200,00 zł

1 m2/dzień

3,00 zł

1 m2/dzień
1 m2/dzień
1 m2/dzień

2,00 zł
3,00 zł
0,10 zł

1 m2/dzień

5,00 zł

1 m2/dzień

4,00 zł
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Na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt. I-III
1. Sezonowe ogródki gastronomiczne
2. Tymczasowe stoiska handlowe
3. Stoiska handlowe przed obiektami handlowymi oraz przy cmentarzach przy jednorazowym nieprzerwanym
okresie zajęcie pasa drogowego na okres nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych
4. Pozostałe zajęcie na prawach wyłączności dla celów innych niż wymienione w pkt. 1-3
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1 m2/dzień
1 m2/dzień

1,00 zł
6,00 zł

1 m2/dzień
1 m2/dzień

1,00 zł
5,00 zł

