
 

 

UCHWAŁA NR XIV/242/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1693, 1716 i 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie 

województwa łódzkiego, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Łódzkiego, na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

2. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczą: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym handlowych lub usługowych obiektów budowlanych, innych obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 

reklam; 

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

§ 2. 1. Na cele, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się stawki opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 

powierzchni pasa drogowego, w następującej wysokości: 

1) zajęcie jezdni do 20% szerokości ewidencyjnej - 3,00 zł; 

2) zajęcie jezdni powyżej 20% do 50% szerokości ewidencyjnej - 6,00 zł; 

3) zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości ewidencyjnej do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł; 

4) zajęcie pasów dzielących, torowisk, poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, dróg 

dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów - 2,00 zł; 

5) zajęcie innych elementów pasa drogowego - 1,00 zł. 

2. Na cele, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala się za każdy rok stawki opłaty za 1 m2 powierzchni 

pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej, w następującej wysokości: 

1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł; 

2) w obszarze zabudowanym - 30,00 zł; 

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł. 
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3. Za umieszczenie urządzenia, o którym mowa w ust. 2, w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie 

inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 

urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

4. Na cele, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, ustala się stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa 

drogowego, w następującej wysokości: 

1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego handlowego lub 

usługowego: 

a) poza obszarem zabudowanym - 0,70 zł, 

b) na parkingach, poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł, 

c) w obszarze zabudowanym, w miejscowości do 40 tys. mieszkańców - 0,80 zł, 

d) w obszarze zabudowanym, w miejscowości powyżej 40 tys. mieszkańców - 1,10 zł; 

2) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego innego niż 

handlowy lub usługowy - 1,00 zł; 

3) za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym: 

a) nad jezdnią lub w chodniku - 4,00 zł, 

b) na pozostałych elementach pasa drogowego - 3,00 zł; 

4) za 1 m2 powierzchni reklamy świetlnej lub podświetlanej umieszczonej w pasie drogowym: 

a) nad jezdnią lub w chodniku - 8,00 zł, 

b) na pozostałych elementach pasa drogowego - 6,00 zł; 

5) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy tablic lub plansz informujących o gminie, 

powiecie, województwie, miejscach pamięci narodowej oraz obiektów kultu religijnego - 0,01 zł. 

§ 3. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawki opłaty za 

zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w celu określonym w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 za każdy dzień zajmowania, 

bez względu na zajmowaną część pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala się za każdy rok stawki 

opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury 

telekomunikacyjnej: 

1) poza obszarem zabudowanym: 

a) w poprzek drogi - 20,00 zł, 

b) wzdłuż drogi w jezdni - 12,00 zł, 

c) wzdłuż drogi poza jezdnią - 4,00 zł; 

2) w obszarze zabudowanym: 

a) w poprzek drogi - 20,00 zł, 

b) wzdłuż drogi w jezdni - 6,00 zł, 

c) wzdłuż drogi poza jezdnią - 2,00 zł; 

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 20 zł. 

§ 4. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym 

tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody oraz znaków informujących o formie ochrony 

zabytków. 

§ 5. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 4, przez okres krótszy niż 

24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 
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2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez 

rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa 

drogowego. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/574/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

§ 7. Do postępowań administracyjnych wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem 

wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe, za wyjątkiem zapisów dotyczących obiektów 

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w § 3, które stosuje się od dnia 26 stycznia 

2020 r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego 

 

 

Iwona Koperska 
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