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UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ  

NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, pokój nr 12  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę 

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic planowanej powierzchni 

zajęcia pasa drogowego. 

3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka pasa drogowego w przypadku budowy sieci lub dużych inwestycji liniowych. 

4. 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. Projekt czasowej zmiany organizacji 

ruchu określa sposób zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt 

organizacji ruchu. 

5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli wymaga tego Prawo budowlane. 

6. Harmonogram prowadzonych robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót). 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Referat Inwestycji, Budownictwa, Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Pozyskiwania Funduszy  

i Zamówień Publicznych 

Stanowisko ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego 

Pokój nr 12 

tel. 62 75-28-079, fax 62 75-28-097 e-mail: drogi.oswietlenie@stawiszyn.ugim.gov.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni, przy czym do powyższego terminu 

nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności  

(np. zawiadomień i uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydawana jest decyzja administracyjna. 

 

OPŁATY 

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (opłata 

ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, 

liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego). 

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
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a) 3,00 zł  - chodnika o nawierzchni twardej 

b) 2,00 zł  - jezdni i chodników gruntowych 

c) 3,00 zł  - jezdni do 50% szerokości o nawierzchni twardej  

d) 6,00 zł  - jezdni powyżej 50% szerokości nawierzchni twardej 

e) 1,00 zł  - pozostałych elementów pasa drogowego.  

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia 

imprezy rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat  podlegają obniżeniu o 50%. 

 

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3  

nr. 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 lub w kasie tut. Urzędu w godz. 8.30-14.30 

 

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,  

za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 
PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm). 

2. Uchwała XVIII/119/04 Rady Miejskiej w Stawiszynie. w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004r. Nr 152 poz. 3205). 

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

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481). 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., 

poz.267 ze zm). 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe 

(za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia 

określonego w zezwoleniu zarządcy oraz zajęcie pasa drogowego o powierzchni większej  

niż określonej w zezwoleniu, zarządca drogi pobiera w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną 

w wysokości 10 krotnej opłaty. 

 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 06.02.2015 r. 

 

 


