
UCHWAŁA NR 593/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

dotyczy zmiany uchwały 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 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2222) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale  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 
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 wprowadza się punkt 6 i 7 w brzmieniu:

6) tablice i słupy reklamowe (ogłoszeniowe) – 0,10 zł
7) gabloty – 1,70 zł

2. W § 5 ust. 1

a) pozycja nr 10 otrzymuje brzmienie:
Lp. Rodzaj lokalu lub przeznaczenie 

gruntu
Drogi 
krajowe

Drogi 
wojewódzkie

Drogi 
powiatowe

Drogi 
gminne

10 Bankomaty, kontenery, różne 
automaty, lodówki itp.

1,00 zł 0,90 zł 0,85 zł 0,75 zł

b) wprowadza się punkty od  11 do 20 w brzmieniu:
Lp. Rodzaj lokalu lub przeznaczenie 

gruntu
Drogi 
krajowe

Drogi 
wojewódzkie

Drogi 
powiatowe

Drogi 
gminne

11 Zaplecza budów (z wyłączeniem 
kontenerów i barakowozów) 

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

12 Klomby, kwietniki, gazony kwiatowe, 
trawniki, inne elementy architektury 
ogrodowej

0,05 zł 0,05 zł 0,05 zł 0,05 zł

13 Pomniki, kapliczki, krzyże i inne 
obiekty małej architektury, ozdoby 
świąteczne, szopki, kontenery na 
odzież używaną 

0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł

14 Krwiobusy, mammobusy, 
słuchobusy oraz inne akcje 
charytatywne promujące zdrowie 
organizowane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty 
nie prowadzące działalności 
gospodarczej

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

15 Wystawy pojazdów 0,55 zł 0,55 zł 0,45 zł 0,45 zł

16 Lodowisko 0,02 zł 0,02 zł 0,02 zł 0,02 zł

17 Urządzenia rozrywkowe 
(zjeżdżalnie, zamki dmuchane itp.) 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

18 Stoiska promocyjne (partie, 
stowarzyszenia, szkoły itp.) 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
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19 Wystawy: fotograficzne, rękodzieł, 
plastyczne itp. wraz z terenem 
niezbędnym do ich ekspozycji

0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

20 Sceny, wozy transmisyjne, plany 
filmowe 

0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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