
UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 25 maja 2020 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 zmienionej Uchwałą Nr 593/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
18 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/263/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 470 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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 
zmienionej Uchwałą Nr 593/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r., oraz Uchwałą 
Nr XXXI/263/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5 ust. 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

Lp.  Rodzaj lokalu lub 
przeznaczenie gruntu  

Drogi krajowe  Drogi 
wojewódzkie  

Drogi powiatowe Drogi gminne  

3 Ogródki piwne i/lub 
gastronomiczne  

0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 

2. W § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy ogródek piwny i/lub gastronomiczny zlokalizowany jest w strefie płatnego parkowania 
w Radomiu, pobiera się wyłącznie opłatę określoną w § 5 ust. 1 punkt 3”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 
  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu 

 
 

Kinga Bogusz 
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