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KARTA USŁUGI 

Nr karty: 

RI.0143.6.1.2014 

WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Referat Inwestycji i Remontów; 
Grażyna Adamiec – Z-ca kierownika referatu,  

Pokój nr 11 

Tel.: 12 284 98 13 

Wymagane 

dokumenty 

Wniosek powinien zawierać: 

1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie 

pasa drogowego; 

2. cel zajęcia pasa drogowego; 

3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam 

powierzchnię reklamy; 

4. planowany okres zajęcia pasa drogowego. 

Do wniosku należy załączyć: 

a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic 

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w 

przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów; 

b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa 

na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje 

wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 

c) projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie 

drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z 

wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy 

dołączyć dodatkowo: 

a) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem 

zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie 

zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu; 

b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 

umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych 

robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

c) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych 

dokumentów, a w szczególności: 

 projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 

 harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w 

przypadkach etapowego prowadzenia robót. 

Opłaty 

Zwolnienie z opłaty skarbowej.  

Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała nr XI/70/11 Rady 

Gminy Drwinia z dnia 8 sierpnia  2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie 1m
2
 pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Drwinia. 

Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007 

0250 0000 0521 0001 

http://www.drwinia.pl/
mailto:wojt@drwinia.pl
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Podstawa prawna 

 art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 

260 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w  sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 

140, poz. 1481) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.). 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. 

zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz.430 z późn. zm.). 

 Uchwała Nr XI/70/11 Rady Gminy Drwinia z dnia 8 sierpnia  2011r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m
2
 pasa drogowego dróg gminnych 

na terenie Gminy Drwinia. 

Termin realizacji Odpowiedź na wniosek udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Drwinia, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Informacje dodatkowe 

Zezwolenie dotyczy:  

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. 

Formularze wniosków 

i druki do pobrania 
Wniosek wraz z załącznikami 
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