UCHWAŁA NR XXII/278/08
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23.
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717,. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116. poz. 120, Nr 167.
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr l7 poz.
128. Dz. U. Nr 181. poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115,
Dz. U. Nr 23, poz.136, Dz. U. Nr 192 poz.1381) Rada Miejska w Pabianicach uchwala, co
następuje:
§1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego za każdy 1 m2 zajętej
powierzchni:
1. Za prowadzenie robót w pasie drogowym:
1) za zajęcie jezdni:
a) do 20% szerokości jezdni - w dziennej wysokości 2,00 zł,
b) powyżej 20% szerokości jezdni – w dziennej wysokości 3,00 zł (możliwy przejazd
minimum jednym pasem ruchu o szerokości 2,75 m),
c) całej jezdni – w dziennej wysokości 4,00 zł (przez zajęcie całej jezdni rozumieć należy
zajęcie takiej szerokości, która uniemożliwi prowadzenie ruchu nawet w jednym
kierunku);
2) za zajęcie powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
rowerowych, ciągów pieszych – w dziennej wysokości 2,00 zł, a dla pozostałych
elementów pasa drogowego: 1,00 zł;
3) dla inwestycji służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu
ścieków oraz sieci służących zaopatrzeniu w energię cieplną – w dziennej wysokości
0,01 zł.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) nie powodujących utrudnień w ruchu urządzeń umieszczonych pod ziemią:
a) poza obszarem zabudowanym – w wysokości 10 zł rocznie;

b) w obszarze zabudowanym – w wysokości 16 zł rocznie;
c) na obiekcie mostowym – w wysokości 80 zł rocznie.
2) nie powodujących utrudnień w ruchu, takich jak: pokrywy studzienek, kanałów
włazowych, linie napowietrzne i podobne – w wysokości 20 zł rocznie;
3) powodujących bądź mogących powodować utrudnienia w ruchu drogowym, takich jak:
szafki telekomunikacyjne, gazowe, słupy, hydranty – w wysokości 40 zł rocznie.
3. Za umieszczanie w pasie drogowym:
1) obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego:
a) na obszarze niezabudowanym – w dziennej wysokości 0,15 zł;
b) na obszarze zabudowanym – w dziennej wysokości 0,20 zł
2) reklam – w dziennej wysokości 1,00 zł.
4. Za zajęcie na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-3,
w dziennej wysokości 1,00 zł
5. Stawki o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień
zajmowania pasa drogowego, a stawki opłaty określone w ust. 2 nie mogą przekroczyć 200
zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Pabianicach nr XXIX/249/04 z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

