
UCHWAŁA NR 470/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach 
administracyjnych miasta Radomia

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala stawki:

1. Opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia 
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym 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. 1.  Za zajęcie 1m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia :

Elementy pasa drogowego Drogi
krajowe

Drogi
wojewódzkie

Drogi
powiatowe

Drogi
gminne

jezdnia do 20% szer., opaski, zatoki 
autobusowe, zatoki postojowe

4,00 zł 2,40 zł 1,60 zł 1,20 zł

jezdnia powyżej 20% szer. do 50% szer. 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 2,00 zł
jezdnia powyżej 50% szer. do 
całkowitego zajęcia

10,00 zł 9,00 zł 7,00 zł 5,00 zł

chodniki, pobocza, place, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, ciągi 
pieszojezdne, pasy dzielące

2,40 zł 1,80 zł 1,40 zł 1,20 zł

2.  Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa 
drogowego w wysokości 1,00 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, na okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak 
zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

4. W przypadku drogi nie urządzonej (nie posiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa 
drogowego) całość powierzchni drogi mieszcząca się w granicach własności traktowana jest jako jezdnia.

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

Kategoria drogi Lokalizacja 
urządzenia
w poprzek drogi

Lokalizacja urządzenia
wzdłuż drogi w jezdni

Lokalizacja urządzenia 
wzdłuż drogi poza 
jezdnią

Drogi krajowe, 
wojewódzkie, 
powiatowe, gminne

50,00 zł 25,00 zł 12,00 zł

2.  Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1m² 
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 200,00 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w § 3 ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 
rocznych stawek opłat jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub 
na drogowym obiekcie inżynierskim.
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§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy 
dzień zajęcia 1 m² powierzchni:
1)  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,60 zł,
2) reklamy z zastrzeżeniem pkt 3:
-  drogi krajowe - 2,70 zł
-  drogi wojewódzkie - 2,50 zł
-  drogi powiatowe - 1,90 zł
-  drogi gminne - 1,50 zł
3)  reklamy związane z informacjami o gminie, powiecie lub województwie, a w szczególności w postaci planów, 
map, tablic, plansz (np. witaczy) - 0,65 zł,
4)  dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w  pkt 2 podwyższa się o 30 %,
5)  dla reklam typu LED stawkę opłaty określonej w  pkt 2 podwyższa się o 100 %.
§ 5. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni drogi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia :

Lp. Rodzaj lokalu lub przeznaczenie 
gruntu

Drogi 
krajowe

Drogi 
wojewódzkie

Drogi 
powiatowe

Drogi 
gminne

1 Pawilony handlowe 0,55 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł
2 Stoiska sezonowe 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł
3 Ogródki piwne 0,55 zł 0,55 zł 0,45 zł 0,45 zł
4 Kioski kolportażowe 1,00 zł 0,90 zł 0,85 zł 0,75 zł
5 Garaże, wiaty garażowe 0,05 zł 0,05 zł 0,05 zł 0,05 zł
6 Parkingi, miejsca postojowe 0,05 zł 0,05 zł 0,05 zł 0,05 zł
7 Poszerzenie nieruchomości 

własnej, działalności gospodarczej
0,02 zł 0,02 zł 0,02 zł 0,02 zł

8 Nieruchomości zabudowane 
budynkami mieszkalnymi 
i gospodarczymi wraz z terenem 
niezbędnym do ich obsługi

0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł

9 Nieruchomości zabudowane 
stacjami trafo

0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł

10 Bankomaty, kontenery 1,00 zł 0,90 zł 0,85 zł 0,75 zł

2. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 5 ust. 1, na okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak 
zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§ 6. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem niniejszej uchwały stosuje się przepisy 
dotychczasowe.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 96/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11.04.2011 r. w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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