Uchwała Nr LXXV/345/06
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele
niezwi zane z potrzebami zarz dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz dzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr
200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 204, poz. 2086, z 2000r. Nr 71 , poz.838 ,
Nr 86, poz. 958, Nr 12, poz. 136, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z
2003r., Nr 80, poz. 721 i 717 i Nr 200, poz. 1953) Rada Powiatu Pabianickiego uchwala co
nast puje:
§ 1. Uchwała okre la stawki opłat za zaj cie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze
Powiatu Pabianickiego w celu:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi zanych z budow , przebudow ,
remontem, utrzymaniem i ochron dróg,
2. umieszczenia w pasie drogowym urz dze infrastruktury technicznej niezwi zanych
z potrzebami zarz dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwi zanych z potrzebami zarz dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zaj cie pasa drogowego na prawach wył czno ci w celach innych ni wymienione
w pkt. 1 – 3
§ 2. 1. Za zaj cie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym
mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala si nast puj ce stawki opłat za ka dy dzie zaj cia:
1. przy zaj ciu chodnika, ziele ca, pobocza – 1,50 zł
2. przy zaj ciu jezdni poni ej 50% szeroko ci – 4 zł
3. przy zaj ciu jezdni powy ej 50% i 50% wł cznie do całkowitego zaj cia jezdni – 6 zł
2. Stawki okre lone w ust. 1 pkt. 1 stosuje si tak e do torowisk, placów, zatok postojowych
i autobusowych, cie ek rowerowych i ci gów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa
drogowego ustala si stawk opłat za ka dy dzie zaj cia 1m2 pasa drogowego w wysoko ci
1,50 zł.
§ 3. Ustala si nast puj ce stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi
powiatowej zaj tego przez rzut poziomy urz dze , o których mowa w § 1 pkt. 2:
1. poza terenem zabudowanym – 10 zł
2. w obszarze zabudowanym – 16 zł
3. na obiekcie mostowym – 80 zł
§ 4. Ustala si nast puj ce stawki opłat za zaj cie pasa drogowego drogi powiatowej w celu,
o którym mowa w § 1 pkt. 3:

1. za 1m2 pasa drogowego zaj tego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a. Poza terenem zabudowanym – 0,15 zł
b. W terenie zabudowanym:
w miejscowo ci powy ej 40 tysi cy do 100 tysi cy mieszka ców– 0,20 zł
w miejscowo ci do 40 tysi cy mieszka ców- 0,15 zł.
za 1m2 pasa drogowego zaj tego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,15zł
za 1m2 powierzchni reklamy:
a. za 1m2 powierzchni reklamy zawieraj cej informacje o gminie, powiecie, lub
województwie, w szczególno ci w postaci planów, map, tablic lub planszy – 0,10 zł
b.za 1m2 powierzchni reklamy nie wymienionej w punkcie a – 1,50 zł
§ 4. Do spraw wszcz tych i nie zako czonych przed wej ciem w ycie niniejszej uchwały stosuje
si przepisy dotychczasowe.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicz cy
Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal

