
ZARZi\DZENIE N r go2~ NIII/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 13 gtu.clrri4 2021 r. 

w sprawie zasad wydzieriawiania i uZyczania drog wewn~trznych 
b~d~cych we wladaniu Miasta Lodzi na okres do trzech lat. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 
i 1834), art. 11, art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zezwalam na wydzierzawianie i uzyczanie dr6g wewnytrznych, kt6rych 
wladaj'lcym jest Miasto L6dz, na okres do trzech lat, w celu: 
1) prowadzenia rob6t budowlanych w celach niezwi'lZanych z budow'l, przebudow'l, 

remontem, utrzymaniem i ochron'l dr6g; 
2) umieszczania urz'ldzen infrastruktury technicznej niezwi'lzanych z potrzebami 

zarz'ldzania drogami lub potrzebami ruchu kolowego; 
3) umieszczania reklam i obiekt6w budowlanych niezwi'lzanych z potrzebami zarz'ldzania 

drogami lub potrzebami ruchu kolowego; 
4) zajycia na prawach wy1'lcznosci w celach innych niz wymienione w pkt 1-3. 

2. Zezwalam na uzyczanie dr6g wewnytrznych, kt6rych wladaj'lcym jest Miasto L6dz, 
na okres do trzech lat, w celu: 

1) prowadzenia rob6t budowlanych zwi'lzanych z budow'l, przebudow'l, remontem, 
utrzymaniem i ochron'l dr6g, budow'l i remontem miejsc postojowych, montazem 
i instalacj'l urz'ldzen infrastruktury technicznej zwi'lzanych z potrzebami zarz'ldzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2) umieszczenia nowych lub przebudowanych urz'ldzen infrastruktury technicznej 
zwi'lZanych z potrzebami zarz'ldzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

§ 2. Ilekroe w zarz'ldzeniu jest mowa 0 drogach wewnytrznych, nalezy przez 
to rozumiee dzialki drogowe, polozone w granicach administracyjnych Miasta Lodzi, 
niezaliczone do zadnej z kategorii dr6g publicznych, kt6re: 
1) stanowi'l wlasnose oraz pozostaj'l we wladaniu Miasta Lodzi; 
2) stanowi'l wlasnose Skarbu Panstwa, a ich wladaj'lcym jest Miasto L6dz; 
3) posiadaj'l nieuregulowany stan prawny b'ldz nie maj'l ustalonego prawnego wlasciciela 

a pozostaj'l we wladaniu Miasta Lodzi. 

§ 3. Zawarcie umowy dzierzawy lub umowy uzyczenia winno bye poprzedzone 
spelnieniem warunk6w przewidzianych dla uzyskania pozwolenia na zajycie pasa drogowego 
dr6g publicznych dla analogicznych cel6w, okreslonych w rozporz'ldzeniu Rady Ministr6w 
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunk6w udzielania zezwolen na zajycie pasa 
drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264). 

§ 4. W przypadku wydzierzawiania b'ldz uzyczania teren6w dr6g wewnytrznych 
na okres dluzszy niz trzy miesi'lce, ale nieprzekraczaj'lcy trzech lat, sporz'ldza siy wykaz 



nieruchomosci przeznaczonych do uzytkowania lub dzierzawy, kt6ry podaje siy do publicznej 
wiadomosci poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Zarz'!du 
Dr6g i Transportu. Informacjy 0 wywieszeniu wykazu podaje siy do publicznej wiadomosci 
poprzez ogloszenie w prasie lokalnej oraz na stronie intemetowej Zarz'!du Dr6g i Transportu. 

§ 5. 1. Wydzierzawianie teren6w dr6g wewnytrznych na cele, 0 kt6rych mowa 
w § 1 ust. 1, na okres do trzech lat nastypuje w trybie bezprzetargowym, w formie umowy 
dzierzawy. 

2. Ustalam stawky czynszu za 1 m2 dla poszczeg6lnych rodzaj6w zajyc, w wysokosci 
okreslonej w zal,!czniku do zarz,!dzenia. 

3. Czynsz za dzierzawy dr6g wewnytrznych platny bydzie na podstawie 
fakturVAT. 

4. Zajycie drogi 0 powierzchni mniejszej niz 1 m2 lub powierzchni drogi zajytej przez 
rzut poziomy obiektu budowlanego lub urz,!dzenia rnniejszej niz 1 m2 jest traktowane 
jak zajycie 1 m2 drogi wewnytrznej. 

5. W przypadku drogi nieurz,!dzonej (nieposiadaj,!cej wyodrybnionych, poszczeg6lnych 
element6w drogi) calosc powierzchni drogi mieszcz'!ca siy w liniach rozgraniczaj,!cych drogi 
wewnytrznej traktowana jest jako jezdnia. 

6. Zajycie drogi wewnytrznej przez okres kr6tszy niz 24 godziny jest traktowane jak 
zajycie przez 1 dzien. 

7. W przypadku wydzierzawienia drogi wewnytrznej w celu umieszczenia ogr6dka 
gastronomicznego przez lokal posiadaj,!cy witryny oraz weJSCle bezposrednio 
od ul. Piotrkowskiej, czynsz dzierzawny ulega obnizeniu 0 30%, dla ogr6dka b,!di 
jego cZysci, zlokalizowanych na szerokosci witryny lokalu, kt6ry wystawia dany ogr6dek. 

§ 6. 1. Zezwalam na uzyczanie dr6g wewnytrznych: 
1) jednostkom samorz'!du terytorialnego, jednostkom organizacyjnym jednostek samorz'!du 

terytorialnego oraz jednostkom pomocniczym Miasta Lodzi; 
2) innym podmiotom w celu organizowania zawod6w sportowych, rajd6w, wyscig6w, 

zgromadzen i innych imprez oraz inicjatyw kulturalnych, a takze w zakresie dzialalnosci 
pozytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 
oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535); 

3) sp6lkom, kt6rych calkowitym b,!di wiykszosciowym udzialowcem jest Miasto L6di, 
w celu budowy i umieszczenia nowych urz'!dzen infrastruktury technicznej oraz 
pozostawania umieszczonych urz'!dzen; 

4) innym podmiotom, w celu ustawienia rusztowan na czas prowadzenia rob6t zwi£!Zanych 
z remontami budynk6w; 

5) innym podmiotom, dla cel6w okreslonych w § 1 ust. 2; 
6) innym podmiotom w celu umieszczenia element6w budowlanych takich jak docieplenia 

budynk6w. 
2. Wnioski podmiot6w nieuwzglydnionych w ust. 1 byd,! rozpatrywane kaz:dorazowo 

w trybie indywidualnym przez Prezydenta Miasta Lodzi. 
3. W przypadku zajycia drogi wewnytrznej na cele wskazane w ust. 1 bez zawarcia 

umowy z zarz'!dc'! terenu, nalicza siy odszkodowanie w spos6b opisany w § 8, stosuj,!c 
wysokosc stawek oplat wskazanych w zal'!czniku, jak w przypadku um6w dzierzaw. 

§ 7. Uzyczanie dr6g wewnytrznych dla Wsp6lnot Mieszkaniowych odbywac siy bydzie 
na zasadach i w trybie okreslonym w zarz,!dzeniu Nr 6215NIIII21 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji okreslaj,!cej tryb i warunki 



uzyczania lokali uzytkowych oraz innych nieruchomosci organizacjom pozarzCj.dowym 
prowadzCj.cym dzialalnosc pozytku publicznego, a takZe nieruchomosci wspolnotom 
mieszkaniowym. 

§ 8. 1. W przypadku korzystania z terenow drog wewnytrznych bez tytulu prawnego 
dla celow okreslonych w § 1 oraz § 6 ust. 1, zostanie naliczone odszkodowanie w wysokosci 
5-krotnosci stawek czynszu, 0 ktorych mowa w § 5 ust. 2, z wyjCj.tkiem przypadkow, 
o ktorych mowa w ust. 2 i 3. 

2. W przypadku korzystania z terenow drog wewnytrznych bez posiadanego tytulu 
prawnego, w celu umieszczenia reklamy w obrybie geodezyjnym S (dawna dzielnica 
Srodmiescie), nalicza siy odszkodowanie za kazdy dzieii zajycia drogi, w wysokosci 300 zl 
dla reklam 0 powierzchni wiykszej bCj.dz rownej 5 m2 oraz 100 zl dla reklam 0 powierzchni 
mniejszej niz 5 m2

• 

3. W przypadku korzystania z drog wewnytrznych bez posiadanego tytulu prawnego, 
w celu umieszczenia reklamy w obrybach geodezyjnych B, G, P i W (dawne dzielnice: 
Baluty, Goma, Polesie i Widzew), nalicza siy odszkodowanie za kaZdy dzieii zajycia drogi, 
w wysokosci 200 zl dla reklam 0 powierzchni wiykszej bCj.dz rownej 5 m2 oraz 50 zl dla 
reklam 0 powierzchni mniejszej niz 5 m2

• 

§ 9. Wykonanie zarzCj.dzenia powierzam Dyrektorowi ZarzCj.du Drog i Transportu. 

§ 10. Do spraw wszczytych i niezakoiiczonych do dnia wejscia w zycie niniejszego 
zarzCj.dzenia stosuje siy przepisy dotychczasowe. 

§ 11. Traci moc zarzCj.dzenie Nr 3937NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 
2013 r. w sprawie zasad wydzierzawiania i uzyczania drog wewnytrznych bydCj.cych 
we wladaniu Miasta Lodzi na okres do trzech lat, zmienione zarzCj.dzeniami Prezydenta Miasta 
Lodzi: Nr 7152NII14 z dnia 29 wrzesnia 2014 r., Nr 7655NIII18 z dnia 25 stycznia 2018 r. 
i Nr 9593NIII18 z dnia 19 paidziemika 2018 r. 

§ 12. ZarzCj.dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



Lp. 

I. 

II. 

III. 

Zahlcznik 
do zarz'ldzenia Nr go~/VIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia )~ (1tv.d~ 2021 r. 

Stawki czynszu za zajcrcie drog wewncrtrznych dla poszczegolnych rodzajow zajcrc 

Rodzaj zajcrcia Rodzaj stawki Wysokosc stawki Wysokosc stawki 
(dla dzielnicy Daluty, (dla dzielnicy 

Gorna, Polesie i Widzew) Srodmiescie) 
Prowadzenie robot budowlanych w celach niezwhlzanych z budow~, 
przebudow~, remontem, utrzymaniem i ochron~ drog 
1. Zajycie jezdni, torowisk i zatok postojowych powyzej 50% szerokosci jezdni 1 m2 /dzien 6,00 zl + VAT 6,00 zl + VAT 
2. Zajycie jezdni, torowisk i zatok postojowych do 50% szerokosci jezdni 1 m2 /dzien 4,00 zl + VAT 4,00 zl + VAT 
3. Zajycie poboczy, chodnikow, placow, parkingow, sciezek rowerowych, 1 m 2 /dzien 2,00 zl + VAT 2,00zl + VAT 

zjazdow i ci'lgow pieszych 
4. Zajycie pozostalych elementow drogi niewymienionych w pkt 1-3 1 m 2 /dzien 1,00zl + VAT 1,00 zl + VAT 

(np. zielence) 
U mieszczenie urz~dzen infrastruktury technicznej niezwi~zanych 

z potrzebami zarz~dzania drogami lub potrzebami ruchu kolowego 
1. Umieszczanie urz'ldzen na obiektach mostowych lub tunelach 1 m2 I rok 150,00 zl + VAT 150,00 zl + VAT 
2. Umieszczanie urz'ldzen w lokalizacji niewymienionej w pkt 1 1 m2 I rok 15,00 zl + VAT 15,00 zl + VAT 
Umieszczenie reklam i obiektow budowlanych niezwi~zanych z potrzebami 
zarz~dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
1. Caloroczne obiekty handlowe lub uslugowe wraz z elementami 1 m2 /dzien 1,30 zl + VAT 1,00 zl + VAT 

towarzysz'lcymi takimi jak markizy, schody, itp. 
2. Niecaloroczne obiekty handlowe lub uslugowe wraz z elementami 1 m 2 /dzien 1,00 zl + VAT 1,50 zl + VAT 

towarzysz'lcymi takimi jak markizy, schody, itp. 
3. Pozostale caloroczne obiekty budowlane wraz z elementami towarzysz'lcymi 1 m2 /dzien 1,00 zl + VAT 1,00 zl + VAT 

niewymienione w pkt 1, lawy fundamentowe, balkony, wykusze, schody, 
zadaszenia, stanowiska postojowe itp. 

4. Reklamy na panelach zintegrowanych z wiat'l przystanku komunikacji 1 m2 /dzien 0,15 zl + VAT 0,15 zl + VAT 
zbiorowej 

5. Reklamy dotycz'lce Imprez sportowych, kulturalnych 1 artystycznych 1 m 2 /dzien 0,10zl +VAT 0,10 zl + VAT 
promuj'lcych miasto oraz ogloszenia zawieraj'lce informacje 0 repertuarze 
teatrow i filharmonii, 0 ekspozycjach i wystawach muzealnych, 0 akcjach 
charytatywnych oraz ogloszenia urzydowe 

I 

I 



6. Reklamy inne niz wymienione w pkt 4 i 5 1 m2 /dzien 2,00 zl + VAT 2,50zl + VAT 
IV. Na prawach wyl~cznosci w celach innych nu okreslone w cz~sciach I-III 

1. Parking caloroczny poza stref,! platnego parkowania 1 m 2 /dzien 0,08 zl + VAT 0,08 zl + VAT 
2. Parking okazjonalny poza stref,! platnego parkowania zorgamzowany 1 m2 /dzien 1,00 zl + VAT 1,00 zl + VAT 

najezdni, zatoce lub na chodniku 
3. Parking okazjonalny poza stref,! platnego parkowania zorganlzowany 1 m 2 /dzien 0,50 zl + VAT 0,50zl + VAT 

na pozostalych elementach drogi wewnytrznej niewymienionych w pkt 2 
4. Realizacja planu zdjyciowego filmu fabulamego, serYJnego 1 m2 /dzien 0,30 zl + VAT 0,30zl + VAT 

i dokumentalnego 
5. Stale stoiska handlowe przed obiektami handlowymi oraz przy cmentarzach 1 m 2 /dzien 1,00 zl + VAT 1,00 zl + VAT 

(za stale stoisko, uznaje siy takie, kt6re funkcjonuje co najmniej przez 
60 kolejnych dni kalendarzowych) 

6. Okazjonalne (funkcjonuj,!ce ponizej 60 kolejnych dni kalendarzowych) 1 m 2 /dzien 5,00 zl + VAT 5,00 zl + VAT 
stoiska przed obiektami handlowymi i przy cmentarzach i 

7. Sezonowe ogr6dki gastronomiczne 1 m2 /dzien 0,80 zl + VAT 1,50 zl + VAT 
I 

8. Urz,!dzenie terenu zielonego lub utwardzonego przyleglego bezposrednio 1 m2 /dzien 0,06 zl + VAT 0,06 zl+ VAT 
do nieruchomosci wnioskuj,!cego 

9. Zajycia na prawach wyl,!cznosci dla innych cel6w niz wymienione w pkt 1-8 1 m2 /dzien 0,20 zl + VAT 0,20 zl + VAT 


