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KI-35 

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  
NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 
 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Budynek B, pokój nr 6. 

II. PODSTAWA PRAWNA 
 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 §2 Uchwały Nr 
VIII/55/2019 r.z dnia 28 maja 2019 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 2019 r., poz. 7024 ). 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót 
należy, co najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego, złożyć: 

 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. 

 Informacja o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany 
projekt organizacji ruchu). 

 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. 

 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 
umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub 
prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej. 

 Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia 
w imieniu Inwestora osób trzecich. 

IV. OPŁATY 
 Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych miejskich w 

celu prowadzenia robót w pasie drogowym obowiązują następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia: 
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 przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł 

 przy zajęciu jezdni o pow. 20% - 50% szerokości - 5,00 zł 

 przy zajęciu jezdni o pow. 50% -100% szerokości - 8,00 zł 

 przy zajęciu poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i 
autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych i pieszo-jezdnych – 
2,00 zł  

 przy zajęciu drogowego obiektu inżynierskiego – 8, 00zł 

 za zajecie pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych  
wyżej  - 1 zł 

 Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł - za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiony 
został pełnomocnik. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 
 Od decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót 

przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 
 Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu 

do stanu pierwotnego i przekazania go protokółem odbioru podpisanym przez 
przedstawiciela UM Garwolin. 

 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. 

 

 Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć, co najmniej 30 dni przed 
planowanym zajęciem pasa drogowego. 

 Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, 
składowania materiałów, powierzchnie zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak 
również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdów po istniejącej sieci 
dróg). 

 Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego 
trwające krócej niż 24 godziny. 

 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 10-
krotności opłaty ustalanej. 

 


