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KI-36

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
NA CZAS UMIESZCZENIA URZĄDZENIA OBCEGO
I.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA


II.

PODSTAWA PRAWNA


III.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Budynek B, pokój nr 6.
Art. 40 oraz art. 40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zm.) oraz §1 i §3 Uchwały Nr
XVII/104/2004 r. z dnia 27 stycznia 2004 roku Rady Miasta Garwolina w sprawie
stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego z 2004 r., Nr 38 poz. 1129).

WYMAGANE DOKUMENTY
W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia
urządzenia obcego należy, co najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem pasa
drogowego, złożyć:




IV.

wniosek, który powinien zawierać:
 imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego
o zajęcie pasa drogowego;
 cel zajęcia pasa drogowego;
 lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 planowany okres zajęcia pasa drogowego.
do wniosku należy załączyć:
 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa
drogowego.
 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
i pieszych.
 Kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi.
 Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku
wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich.

OPŁATY





Obowiązują następujące stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa
drogowego drogi miejskiej zajętego przez rzut poziomy urządzeń obcych:
 poza obszarem zabudowanym - 5,00 zł.
 w obszarze zabudowanym - 10,00 zł.
 na obiekcie mostowym - 180,00 zł.
Opłata pobierana jest za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie obce
jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę
pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł - za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiony
został pełnomocnik.

V.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


VI.

TRYB ODWOŁAWCZY


VII.

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Od decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia
urządzenia obcego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE






Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż
planowany okres jego eksploatacji.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć:
 w przypadku umieszczenia nowych urządzeń razem z wnioskiem na wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót
związanych z umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już
wcześniej umieszczonego w pasie drogowym z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem przed wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia.
Urządzenie obce - urządzenie infrastruktury technicznej niezwiązane z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Za wejście w pas drogowy bez zezwolenia zarządcy drogi, przekroczenie
ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi
wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10krotności opłaty ustalanej.

