
Zarządzenie nr  2152/2017 
Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia  14 kwietnia 2017 r. 

 
        w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) za zajęcie dróg 
publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia zajętych pod ogródki 
i stoiska sezonowe 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 579/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Ustalam minimalne stawki netto czynszu dzierżawnego za zajęcie dróg publicznych położonych 
w granicach administracyjnych miasta Radomia w celu:  
 
1. usytuowania ogródka – wolnostojącego ogródka piwnego lub sezonowego ogródka, gdzie: 

a) wolnostojący ogródek piwny jest to obszar w pasie drogowym wyodrębniony ogrodzeniem 
nietrwałym lub elementami małej architektury, gdzie może odbywać się sprzedaż i 
konsumpcja piwa, napojów chłodzących oraz innych artykułów spożywczych, na których 
sprzedaż wyraził zgodę właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny,  

b) sezonowy ogródek jest to obszar w pasie drogowym wyodrębniony ogrodzeniem nietrwałym 
lub elementami małej architektury, funkcjonalnie związany z lokalem gastronomicznym 
(barem, kawiarnią, restauracją), na terenie którego może być prowadzona działalność 
gastronomiczna, w takim zakresie jak w lokalu, z którym jest powiązany, 

2. usytuowania stoiska sezonowego, gdzie: 
a) stoisko sezonowe jest to obszar w pasie drogowym wyłączony z przestrzeni publicznej, 
w którym odbywa się sprzedaż prowadzona przez część roku, w związku z określonym 
sezonem, czy też występowaniem okresu wzmożonej działalności przedsiębiorstwa.  

 
§ 2 

1. Minimalne stawki czynszu dzierżawy (najmu) powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 
pkt 1 i 2  ustala się za każdy dzień zajęcia w następujących wysokościach: 
 
Pas drogowy drogi 

krajowe 
drogi 
wojewódzkie 

drogi 
powiatowe 

drogi 
gminne 

Dzierżawa (najem) pod 
ogródek za 1 m2  

0,55 zł 0,55 zł  0,45 zł 0,45 zł 

Dzierżawa (najem) pod stoisko 
sezonowe za 1 m2  

5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

 
2. Dzierżawa (najem) pasa drogowego na okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie 
drogi przez jeden dzień. 
3. Za dzierżawę (najem) pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m² przyjmuje się stawkę 
czynszu dzierżawczego jak za 1m². 
4. Do stawek opłat określonych w tabeli zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% według 
obowiązujących przepisów. 
  

§ 3 
1. Dzierżawa (najem) pasa drogowego dla celów określonych w § 1 ust. 1, § 1 ust. 2 odbywa się na 
podstawie umowy cywilno-prawnej i na warunkach określonych w tej umowie.  
2. Czynsz, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, powinien być płacony w terminach określonych 
w zawartych umowach. 
3. Po zawarciu umowy cywilno-prawnej zostanie wystawiona faktura VAT. 



4. Po zawarciu umowy oraz umieszczeniu ogródka w pasie drogowym zostanie przeprowadzona 
kontrola zgodności zajęcia pasa drogowego z wydanymi warunkami oraz zawartą umową, 
potwierdzona protokołem. 
5. Ustalam wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z pasa drogowego dróg publicznych, 
o których mowa w niniejszym zarządzeniu, w wysokości 100% stawki czynszu dzierżawnego (najmu) 
dla danej kategorii drogi. 
 

§ 4 
Ogródek / stoisko sezonowe może prowadzić podmiot posiadający wszelkie niezbędne zezwolenia 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa, wymaganymi dla tego typu działalności.   
 

§ 5 
1. Wniosek o zawarcie umowy powinien być złożony na minimum 14 dni przed planowanym 
zajęciem pasa drogowego. 
2. Dzierżawca (najemca), przed planowanym zajęciem dla celów określonych w §1 składa kompletny 
wniosek o zgodę na zajęcie pasa drogowego, do którego powinien załączyć: 
a) dane wnioskodawcy wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 
Narodowej,  
b) plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego,  
b) kserokopię uzgodnienia lub opinii MZDiK w Radomiu, 
c) zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (Delegatura 
w Radomiu) w przypadku lokalizacji na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej, 
d) uzgodnienie z Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu w przypadku lokalizacji obiektów małej 
architektury,  
e) pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową, jeśli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika. 

 
§ 6 

1. Parametry i lokalizacje ogródków usytuowanych w ulicy Żeromskiego, na odcinku od ul. Traugutta 
do ul. Słowackiego, określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2. Dzierżawca terenu  pod ogródek / stoisko sezonowe powinien niezwłocznie powiadomić 
Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu o planowanym terminie uruchomienia ogródka /stoiska 
sezonowego. 
3. Ogródki winny być usytuowane z zachowaniem skrajni pionowej dla ruchu pieszego i kołowego. 

 
§ 7 

Prowadzący ogródek zobowiązany jest do zapewnienia klientom możliwości korzystania z 
bezpłatnych toalet, usytuowanych w najbliższym sąsiedztwie ogródka. Czytelna informacja o 
lokalizacji  toalet musi być umieszczona w ogródku. W miarę możliwości prowadzący ogródek jest 
zobowiązany do zapewnienia sprzedaży biletów autobusowych. 
 

§ 8 
Prowadzący ogródek zobowiązany jest do przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego,  
a w przypadku uszkodzenia jego elementów, będącego następstwem lokalizacji ogródka / stoiska 
sezonowego, do bezzwłocznego naprawienia szkód lub pokrycia kosztów ich napraw.  
 

§ 9 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 
w Radomiu. 
 

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 maja 2017 roku.  

 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 
 


