
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/489/21 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą 

jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1378) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 

21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 470 ze zm.: Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 2020; Dz. U. z 2020 roku, poz. 1087, poz. 471, poz. 2338; Dz. U. z 2021 roku, poz. 54, poz. 720) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Uchwala się wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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; 

3) umieszczania w pasie drogowym 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 punktach 1 – 3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłaty 

za każdy dzień zajęcia: 

Elementy pasa drogowego 

Wysokość stawki opłaty 

Kategoria drogi 

1 2 3 

krajowa powiatowa gminna 

jezdnia do 20% szerokości,  

opaski, zatoki autobusowe,  

zatoki postojowe  

 

4,70 zł 

 

3,70 zł 

 

3,50 zł 

jezdnia powyżej 20%  

szerokości do 50% szerokości  
6,70 zł 5,70 zł 5,50 zł 

jezdnia powyżej 50%  

szerokości do całkowitego zajęcia 
9,70 zł 9,20 zł 9,00 zł 

chodniki, ścieżki rowerowe,  

ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, 

 

4,70 zł 

 

3,70 zł 

 

3,50 zł 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 czerwca 2021 r.

Poz. 2829



utwardzone zjazdy 

pobocza, place, pasy dzielące,  

pasy zieleni, rowy 
3,70 zł 2,70 zł 2,50 zł 

2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia  

1 m² pasa drogowego w wysokości 3,50 zł. 

3. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się dla infrastruktury 

telekomunikacyjnej następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

Elementy pasa drogowego 

Wysokość stawki opłaty 

Kategoria drogi 

1 2 3 

krajowa powiatowa gminna 

jezdnia do 20% szerokości,  

opaski, zatoki autobusowe,  

zatoki postojowe  

 

0,16 zł 

 

0,14 zł 

 

0,12 zł 

jezdnia powyżej 20%  

szerokości do 50% szerokości  
0,18 zł 0,16 zł 0,14 zł 

jezdnia powyżej 50%  

szerokości do całkowitego zajęcia 
0,20 zł 0,18 zł 0,16 zł 

chodniki, ścieżki rowerowe,  

ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, 

utwardzone zjazdy 

 

0,16 zł 

 

0,14 zł 

 

0,12 zł 

pobocza, place, pasy dzielące,  

pasy zieleni i inne nie wymienione elementy  

pasa drogowego 

0,15 zł 0,12 zł 0,10 zł 

4. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z usunięciem awarii urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki 

opłaty za każdy dzień zajęcia: 

Elementy pasa drogowego 

Wysokość stawki opłaty 

Kategoria drogi 

1 2 3 

krajowa powiatowa gminna 

jezdnia do 20% szerokości,  

opaski, zatoki autobusowe,  

zatoki postojowe  

6,00 zł 4,50 zł 4,00 zł 

jezdnia powyżej 20%  

szerokości do 50% szerokości  
8,00 zł 6,00 zł 5,50 zł 

jezdnia powyżej 50%  

szerokości do całkowitego zajęcia 
10,00 zł 9,00 zł 8,50 zł 

chodniki, ścieżki rowerowe,  

ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, 

utwardzone zjazdy 

5,00 zł 4,00 zł 3,50 zł 

pobocza, place, pasy dzielące,  

pasy zieleni i inne nie wymienione elementy  

pasa drogowego 

4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 

§ 3. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, na umieszczenie w tym pasie rusztowań wykorzystywanych do remontów budynków, 

ustala się następujące stawki: 

a) dla dróg krajowych – w wysokości 0,30 zł, 

b) dla dróg powiatowych – w wysokości 0,20 zł, 

c) dla dróg gminnych – w wysokości 0,10 zł. 
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§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego w celu wygrodzenia terenu przy obiekcie budowlanym, w przypadku kiedy stwarza on 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustala się następujące stawki: 

a) dla dróg krajowych – w wysokości 0,50 zł, 

b) dla dróg powiatowych – w wysokości 0,40 zł, 

c) dla dróg gminnych – w wysokości 0,30 zł. 

2. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego w celu wygrodzenia terenu w innych przypadkach, niż wskazanym w ust. 1, ustala się 

stawkę w wysokości 1,00 zł. 

§ 5. 1. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2: 

a) drogi krajowe: 

Rodzaj urządzenia 

Lokalizacja urządzenia 

W jezdni 

W chodniku, ścieżce rowerowej, 

ciągu pieszym, ciągu pieszo-

jezdnym, utwardzonym zjeździe 

W poboczu, 

placu, pasie 

dzielącym, 

pasie zieleni, 

rowie 

W pozostałych 

elementach 

pasa 

drogowego 

Infrastruktura wodociągowa 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Infrastruktura kanalizacyjna 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Infrastruktura ciepłownicza 50,00 zł 50,00 zł 48,00 zł 48,00 zł 

Infrastruktura 

telekomunikacyjna 
20,00 zł 20,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 

Infrastruktura 

elektroenergetyczna 
50,00 zł 50,00 zł 48,00 zł 48,00 zł 

Infrastruktura gazowa 50,00 zł 50,00 zł 48,00 zł 48,00 zł 

Pozostałe rodzaje infrastruktury 50,00 zł 50,00 zł 48,00 zł 48,00 zł 

b) drogi powiatowe: 

Rodzaj urządzenia 

Lokalizacja urządzenia 

 

 

W jezdni 

W chodniku, ścieżce 

rowerowej, ciągu 

pieszym, ciągu pieszo-

jezdnym, utwardzonym 

zjeździe 

W poboczu, placu, pasie 

dzielącym, pasie zieleni, 

rowie 

W pozostałych 

elementach 

pasa 

drogowego 

Infrastruktura wodociągowa 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Infrastruktura kanalizacyjna 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Infrastruktura ciepłownicza 45,00 zł 45,00 zł 43,00 zł 43,00 zł 

Infrastruktura 

telekomunikacyjna 
18,00 zł 18,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 

Infrastruktura 

elektroenergetyczna 
45,00 zł 45,00 zł 43,00 zł 43,00 zł 

Infrastruktura gazowa 45,00 zł 45,00 zł 43,00 zł 43,00 zł 

Pozostałe rodzaje infrastruktury 45,00 zł 45,00 zł 43,00 zł 43,00 zł 

c) drogi gminne: 

Rodzaj urządzenia 

Lokalizacja urządzenia 

 

 

W jezdni 

W chodniku, ścieżce 

rowerowej, ciągu 

pieszym, ciągu pieszo-

jezdnym, utwardzonym 

zjeździe 

W poboczu, placu, pasie 

dzielącym, pasie zieleni, 

rowie 

W pozostałych 

elementach 

pasa 

drogowego 

Infrastruktura wodociągowa 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Infrastruktura kanalizacyjna 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

Infrastruktura ciepłownicza 42,00 zł 42,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 
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Infrastruktura 

telekomunikacyjna 
16,00 zł 16,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 

Infrastruktura 

elektroenergetyczna 
42,00 zł 42,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

Infrastruktura gazowa 42,00 zł 42,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

Pozostałe rodzaje infrastruktury 42,00 zł 42,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

2. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni do 1 m², 

z wyłączeniem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, ustala się roczną stawkę opłaty 

za 1 m² urządzenia w wysokości: 

a) dla dróg krajowych – 50,00 zł, 

b) dla dróg powiatowych – 45,00 zł, 

c) dla dróg gminnych – 42,00 zł. 

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m² 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

a) dla dróg krajowych – w wysokości 200,00 zł, 

b) dla dróg powiatowych – w wysokości 180,00 zł, 

c) dla dróg gminnych – w wysokości 160,00 zł. 

4. Za umieszczenie urządzenia telekomunikacyjnego na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną 

stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

a) dla dróg krajowych – w wysokości 20,00 zł, 

b) dla dróg powiatowych – w wysokości 18,00 zł, 

c) dla dróg gminnych – w wysokości 16,00 zł. 

§ 6. Ustala się następujące stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3: 

1. Dla dróg krajowych: 

1) Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego, 

usługowego, słupa ogłoszeniowego, bądź innego obiektu budowlanego, z wyłączeniem elementów 

budowlanych na stałe związanych z konstrukcją, funkcją i architekturą budynków – 0,90 zł; 

2) Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego 

związanego z infrastrukturą telekomunikacyjną – 0,20 zł; 

3) Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m² reklamy – 2,00 zł z zastrzeżeniem 

ust. 3. W przypadku reklam dwustronnych opłata będzie ustalana za każdą ze stron reklamy. 

2. Dla dróg powiatowych i gminnych: 

1) Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego, 

usługowego, słupa ogłoszeniowego, bądź innego obiektu budowlanego, z wyłączeniem elementów 

budowlanych na stałe związanych z konstrukcją, funkcją i architekturą budynków – 0,80 zł; 

2) Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego 

związanego z infrastrukturą telekomunikacyjną – 0,15 zł; 

3) Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m² reklamy – 1,50 zł z zastrzeżeniem 

ust. 3. W przypadku reklam dwustronnych opłata będzie ustalana za każdą ze stron reklamy. 

3. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, związanego z umieszczeniem reklamy na słupie ogłoszeniowym w formie walca, ustala 

się stawkę 0,10 zł. 

4. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, związanego z umieszczeniem reklamy wyborczej, ustala się stawkę 3,00 zł. 
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5. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, związanego z umieszczeniem reklamy w gablocie wiaty przystankowej lub reklamy na 

siatkach zabezpieczających rusztowania, ustala się stawkę 5,00 zł. 

6. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, związanego z umieszczeniem przez Miasto Piotrków Trybunalski witaczy i tablic 

informacyjnych, ustala się stawkę 0,01 zł. 

§ 7. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg krajowych, powiatowych i gminnych w celu, o którym 

mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 2,00 zł, z 

zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3 i ust. 4. 

2. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg krajowych, powiatowych i gminnych w celu 

umieszczenia ogródków gastronomicznych ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego 

w wysokości 0,20 zł. 

3. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, przez umieszczenie stoiska handlowego, podczas organizowanych jarmarków, w ramach 

imprez kulturalnych i promocyjnych oraz odpustów, ustala się stawkę w wysokości 0,10 zł. 

4. Za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego ulicy Cmentarnej w celu prowadzenia handlu 

całorocznego w miejscach do tego wyznaczonych odrębną uchwałą, ustala się stawkę w wysokości 0,70 zł. 

§ 8. Traci moc uchwała: 

1) Nr XVI/267/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości 

stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Marian Błaszczyński 
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