
UCHWALA NR XV/642/19 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 16 paidziernika 2019 r. 

zmieniajqca uchwalg w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego dr6g krajowych, 
wojew6dzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, 

utrzymaniem i ochronq dr6g. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w zwiqzku z art. 19 ust. 5 i art. 40 ust. 3-6 i 8-10 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. 
poz. 698,730, 1495, 1716 i 1815), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

1. W uchwale Nr XI360119 Rady Miejskiej w todzi z dnia 5 czenvca 2019 r. w sprawie ustalenia 
stawek oplat za zajqcie pasa drogowego dr6g krajowych, wojew6dzkich, powiatowych i gminnych 
na cele niezwipane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronq dr6g (Dz. Urz. Woj. 
t6dzkiego poz. 3694), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Okreila siq stawki oplat za zajqcie pasa drogowego dr6g krajowych, wojew6dzkich, 
powiatowych i gminnych w celu: 

1) prowadzenia rob& w pasie drogowym w celach niezwiqzanych z budowq, przebudowq, 
remontem, utrzymaniem i ochronq dr6g; 

2)umieszczania wpasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych 
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym reklam i obiekt6w budowlanych niezwiqzanych z potrzebami 
zarzqdzania drogarni lub potrzebami ruchu drogowego; 

4) umieszczania w pasie drogowym obiekt6w i urzqdzen infrastruktury telekomunikacyjnej; 

5) zajqcia pasa drogowego na prawach wylqcznoici w celach innych niz wymienione w pkt. 1-4."; 

2) WysokoBC optat za zajqcie pasa drogowego dla poszczeg6lnych rodzaj6w zajqC, stanowiqca zalqcznik 
do uchwaty, otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku do niniejszej uchwaty. 

2. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

3. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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Zal+cznik 
do uchwaty Nr XVi642119 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 16 paidziernika 2019 r. 

WysokoSf optat za zajqcie pasa drogowego dla poszuegolnych rodzajow zajqf 

8. Ogioszenia zawierajqce informacje o reperiuarze teatrow i filharmonii, o ekspozycjach 1 m2 / dzien 0,10 zl 0,lO zl 0,lO zl 
i wystawach muzealnych, o akciach charytatywnych oraz ogloszenia urzqdowe 0,lO zt 

9. Reklamy umieszczone na elementach wygrodzenia miqdzytorza w wyznaczonych 
lokalizacjach 1 mZ/ dzien 0,30 zl 0,30 zl 0,30 zl 0,30 zi 

10. Informacje o MieScie todzi, w szczegolnoSci w postaci planow, map, tablic i plansz 
(np. witacze) 1 m2 I dzien 0,01 2% 0,Ol zt 0,Ol zt 0,Ol zl 
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. -  I (za stale stoisko uznaje si; takie, kt6re funkcjonuje:co najmniej przez 60 kolejnych I 1 m2 / dzieh 1 1,00 zt 1 1,00 zl 1 1,00 zl 1 1,00 zl I 
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dni kalendarzowych) 
8. Okazjonalne stoiska handlowe 
9. Sezonowe ogr6dki gastronomiczne 
10. Pozostale zajqcia na prawach wy$cznoSci dla cel6w innych nii wymienione 

,Xi n!z+ 1.4 

1 m2 1 dzien 
1 m2 / dzien 

1 m2 / dzien 

6,00 zl 
2,00 zl 

3,00 zl 

6,OO zl 
2,OO zl 

3,OO zl 

6,OO zl 
2,OO zl 

3,OO zl 

6,OO zl 
2,OO zl 

3,OO zl 


