
UCHWAŁA NR LIX/317/2014
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Brzeziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446 i poz. 1543 oraz z 2014 r. poz. 659) Rada 
Miasta Brzeziny uchwala co następuje: 

§ 1. Na drogach publicznych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Brzeziny ustala się stawki 
opłat za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg w celu: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych i tymczasowych 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. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące 
stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 5,00 zł 

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 6,00 zł 

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 8,00 zł 

d) poboczy, chodnika, placów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych, zatok postojowych 
i parkingowych, parkingów 2,00 zł 

e) pozostałych elementów pasa drogowego (zieleńce-trawniki, pobocza nieutwardzone, rowy gruntowe itp.) 3,00 zł

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat 
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

1) na drogowym obiekcie inżynierskim (np. mosty, wiadukty, przepusty itp.) 100,00 zł 

2) na pozostałym terenie 25,00 zł

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 
1 m2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego i ich części (w tym. 
m.in. schody, pochylnie, balkony) 1,00 zł 

2) reklamy 2,00 zł 

3) reklamy/szyldy jednoznacznie informujące o prowadzonej działalności, umieszczone na obiekcie, w którym 
prowadzona jest działalność gospodarcza 1,00 zł

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień 
zajęcia 1 m2 pod: 

1) stoiska handlowo-usługowe, handel okolicznościowy 3,50 zł 

2) miejsca postojowe 1,50 zł 

3) tzw. ogródki letnie 2,00 zł 
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4) budki telefoniczne, kabiny telefoniczne, szafki energetyczne i telekomunikacyjne, bankomaty, witryny, 
pojemniki do zbiórki odzieży, wszelkiego rodzaju automaty np. do sprzedaży napojów, artykułów 
spożywczych, prasy, lodówki  oraz inne rodzaje zajęć 2,00 zł

§ 6. Za dzień zajęcia pasa drogowego uważa się każde zajęcie trwające do 24 godzin. 

§ 7. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/101/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Brzeziny. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bączyński
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