
 

 

UCHWAŁA NR LX/1804/22 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, 583 i 1005), w związku 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 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655), Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych w celu: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym reklam i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

4) umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 

5) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-4. 

§ 2. Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dla poszczególnych rodzajów zajęć określa załącznik do 

uchwały. 

§ 3. W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych, poszczególnych elementów pasa 

drogowego) całość powierzchni drogi mieszcząca się w liniach rozgraniczających drogi traktowana jest jako 

jezdnia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 5. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie uchwały stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

§ 6. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Łodzi: 

1) Nr X/360/19  z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3694); 
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2) Nr XV/642/19 z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5886); 

3) Nr XLIII/1341/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2952). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

   

  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Marcin Gołaszewski 
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Załącznik 

do uchwały Nr LX/1804/22 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dla poszczególnych rodzajów zajęć 

Lp. Rodzaj zajęcia 
Rodzaj 

stawki 

Kategoria drogi 

Krajowa Wojewódzka Powiatowa Gminna 

I. Prowadzenie robót w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  

i ochroną dróg 

1. Zajęcie jezdni, torowisk i zatok postojowych powyżej 50% szerokości jezdni: 

a) roboty planowe 1 m2 / dzień 10,00 zł 10,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

b) roboty awaryjne 1 m2 / dzień 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

2. Zajęcie jezdni, torowisk i zatok postojowych do 50% szerokości jezdni: 

a) roboty planowe 1 m2 / dzień 7,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

b) roboty awaryjne 1 m2 / dzień 8,00 zł 8,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

3. Zajęcie chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, z zastrzeżeniem  

pkt. 4: 

a) roboty planowe 1 m2 / dzień 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

b) roboty awaryjne 1 m2 / dzień 6,00 zł 6,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

4. Zajęcie chodników, placów, 

parkingów, ścieżek 

rowerowych, ciągów 

pieszych oraz zieleńców  

w celu prowadzenia prac  

z użyciem rusztowań przy 

istniejących budynkach  

wraz ze strefą niezbędną  

do wykonania prac 

1 m2 / dzień 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

5. Zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt. 1-4: 

a) roboty planowe 1 m2 / dzień 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

b) roboty awaryjne 1 m2 / dzień 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

6. Zajęcie dowolnego 

elementu pasa drogowego  

w miejscu bezwykopowego 

prowadzenia robót 

z wykorzystaniem przecisku, 

przewiertu itp. 

1 m2 / dzień 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

II. Umieszczenie urządzeń  infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

1. Umieszczenie urządzeń  

na obiektach mostowych  

lub w tunelach 

1 m2 / rok 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł  

2. Umieszczenie urządzeń 

w lokalizacji niewymienionej 

w pkt. 1 

1 m2 / rok 40,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 
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III. Umieszczenie reklam i obiektów budowlanych  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego 

1. Obiekty handlowe lub 

usługowe wraz z elementami 

towarzyszącymi, takimi jak: 

markizy, schody, itp. 

1 m2 / dzień 1,80 zł 1,40 zł 1,20 zł 1,00 zł 

2. Elementy obiektów 

budowlanych – balkony, 

wykusze, zadaszenia 

1 m2 / dzień 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

3. Elementy obiektów 

budowlanych niewymienione 

w pkt. 2 

1 m2 / dzień 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 

4. Docieplenia ścian 

budynków 
1 m2 / dzień 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 

5. Pomniki, obeliski, fontanny, 

instalacje artystyczne 
1 m2 / dzień 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 

6. Pozostałe obiekty 

budowlane wraz z elementami 

towarzyszącymi 

niewymienione w pkt. 1-4 

1 m2 / dzień 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

7. Reklamy na panelach 

zintegrowanych z wiatą 

przystanku komunikacji 

zbiorowej 

1 m2 / dzień 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

 8. Reklamy dotyczące imprez 

sportowych, kulturalnych  

i artystycznych promujących 

Miasto Łódź oraz szyldy 

informujące o prowadzonej 

działalności kulturalnej 

1 m2 / dzień 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

9. Ogłoszenia zawierające 

informacje o repertuarze 

teatrów i filharmonii,  

o ekspozycjach i wystawach 

muzealnych, o akcjach 

charytatywnych oraz 

ogłoszenia urzędowe 

1 m2 / dzień 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

10. Reklamy umieszczone  

na elementach wygrodzenia 

międzytorza w wyznaczonych 

lokalizacjach 

1 m2 / dzień 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

11. Informacje o Mieście 

Łodzi, w szczególności  

w postaci planów, map, tablic  

i plansz (np. witacze) 

1 m2 / dzień 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 

12. Reklamy poza reklamami 

wymienionymi w pkt. 6-11 
1 m2 / dzień 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 

IV. Umieszczanie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

1. Prowadzenie robót 

związanych z obiektami  

i urządzeniami infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

1 m2 / dzień 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 
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2. Obiekty infrastruktury 

telekomunikacyjnej 
1 m2 / dzień 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

3. Umieszczenie urządzeń 

infrastruktury 

telekomunikacyjnej  

na obiektach mostowych  

lub tunelach 

1 m2 / rok 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

4. Umieszczenie urządzeń 

infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

niewymienionych w pkt. 3 

1 m2 / rok 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

V. Zajęcia na prawach wyłączności  w celach innych niż określone w pkt. I-IV 

1. Zaplecza budowy  

(w szczególności składowanie 

materiałów budowlanych, 

kontenery biurowo-socjalne 

itp.) 

1 m2 / dzień 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

2. Zastrzeżone miejsca 

postojowe, tzw. „koperty” 
1 m2 / dzień 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

3. Kontenery na odpady 

budowlane 
1 m2 / dzień 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

4. Plan zdjęciowy wraz  

z zapleczem technicznym 
1 m2 / dzień 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

5. Stałe stoiska handlowe 

przed obiektami handlowymi 

oraz przy cmentarzach 

(za stałe stoisko uznaje się 

takie, które funkcjonuje, co 

najmniej przez 60 kolejnych 

dni kalendarzowych) 

1 m2 / dzień 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

6. Okazjonalne stoiska 

handlowe 
1 m2 / dzień 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

7. Sezonowe ogródki 

gastronomiczne 
1 m2 / dzień 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 

8. Pozostałe zajęcia  

na prawach wyłączności  

dla celów innych niż 

wymienione w pkt. 1-7 

1 m2 / dzień 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł  
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