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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia stawek opiat za zajqcie pasa drogowego drbg 
krajowych, wojewbdzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiqzane z budowq, 

przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronq drbg. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 20 15 r. poz. 15 15 i 1890) w zwiqzku z art. 19 ust. 5 i art. 40 ust. 3-6 i 8-1 0 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 
i 2281), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

tj 1. W zalqczniku do uchwaly Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 17 paidziernika 
2012 r. w sprawie ustalenia stawek oplat za zajqcie pasa drogowego dr6g krajowych, 
wojew6dzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, 
utrzymaniem i ochronq dr6g (Dz. Urz. Woj. E6dzkiego z 2014 r. poz. 3525), zmienionej uchwalq 
Nr XIV/302/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lddzkiego 
poz. 3014), w czqici IV uchyla siq pkt 1 i 2. 

tj 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

tj 3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
W ojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Projektodawcq jest 

Tomasz KACPRZAK 

Prezydent Miasta Lodzi 

i' 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia 
stawek oplat za zajqcie pasa drogowego dr6g krajowych, wojewbdzkich, powiatowych 

i gminnych na cele niemiqzane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronq 
d r6g. 

Likwidacja stawek oplat za zajqcie pasa drogowego dla zorganizowania autogieldy 
uzasadniona jest zmianq charakteru autogieldy. Obecnie teren zajmowany dla jej zorganizowania 
w przewaiajqcej wiqkszoici wykorzystywany jest przez handlujqcych starociami, czqiciami 
do samochod6w oraz innymi artykulami, a sprzedai samochod6w wykazuje ciqglq tendencjq 
spadkowq. 

Zmiana uchwaly nie spowoduje spadku dochod6w do budzetu miasta z tytufu zajqcia pasa 
drogowego. Po wejiciu w iycie proponowanej zmiany do wyliczenia oplaty za zajqcie pasa 
drogowego bqdzie stosowana stawka okreilona w czqici IV uchwaly Nr Ll1028112 Rady 
Miejskiej w Eodzi z dnia 17 paidziernika 201 2 r. (ze zm.) dla pozostalych zajqC na prawach 
wyl.qcznoici, kt6ra wynosi (niezaleznie od rodzaju zajqtego terenu) 3 z%/1 m2zajqtej powierzchni 
dziennie. 


