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Zmiana 
 

Nazwa usługi: 
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz.1693 z późn. zm); 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
     udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r, poz. 1264). 
3. Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia 
    opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
    infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego 
    oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r, poz. 1645). 
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,poz . 2000 ). 

 

Wymagane dokumenty: 
Wniosek do którego należy dołączyć: 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem rzutu 
poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym. 

 Zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, z 
upoważnienia Starosty Opoczyńskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie 
drogowym dla dróg gminnych, dla dróg wewnętrznych opiniuje Burmistrz  Drzewicy jako zarządca 
drogi (jeżeli jest wymagany),  bądź sposób zabezpieczenia robót. 

 Oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu. 
 Pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł ( jeżeli jest wymagane). 
 Przy dużych inwestycjach dodatkowo harmonogram robót. 

 

Opłaty: 
Wyliczone na podstawie Uchwały Nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 19 lutego  2020 r.            
w sprawie: ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych oraz umieszczenia w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r.  poz. 1645). 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 
Wydanie zezwolenia lub jego odmowy nastąpi w formie decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni od dnia 
złożenia wniosku. 

 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska: Inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa – Marian Czarnecki 
 Nr pokoju: 26 II piętro 
 Nr telefonu: 48 375 7981 
 Godziny Pracy: pon – pt 7.30 – 15.30, środa 8.30 – 16.30 

 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim 
za pośrednictwem Burmistrza  Drzewicy 

 

Uwagi: 
1. Wniosek wraz załącznikami o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu 
prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydania 



zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji 
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas 
określony. 
3. Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest powiadomić zarządcę drogi o  zakończeniu robót i przywróceniu 
pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz komisyjne odbioru pasa. 
4. Ze względu na warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo ruchu oraz inne elementy  może nastąpić odmowa 
wydania zezwolenia. 
5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej 
należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, 
przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu. 

 

Miejsce na notatki: 
 
 
 
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Miejski w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 



...................................................................   ...................................................................................... 
/miejscowość, data/ 

................................................................... 
 

.................................................................. 
/wnioskodawca ,adres zamieszkania/ 
/nr telefonu  

                                            BURMISTRZ    DRZEWICY 
 

 

W N I O S E K 
 

o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego drogi/ ulicy ……………….………………..……………… 

 
 gminnej  nr …………………………………………….. w m……………………………………….………...… 

 wewnętrznej ( bez numeru w miejscowości) …………………………………………………………..……. 

            ………………………………………….………………….………………………………………………………..… 

1. Rodzaj robót:        

............................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Decyzja o lokalizacji urządzenia tj.: Nr ............................................................................................................. 
                                                                 /dokładne określenie robót/ 

 

 
2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót: 
 

 Jezdnia przy zajęciu do 20% szerokości - dł. ..................  szer. ………….  pow.  …………..……m2  

……………………………..……………………………………………………………………………………… 
(rodzaj nawierzchni) 

 

 Jezdnia przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości - dł. .......................     szer. ........................  

pow. ………………….. m2  ………………………………………………………………………..…………… 
(rodzaj nawierzchni) 

 

 Jezdnia przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia szerokości - dł. …................................ 

szer. …….................    pow.  …………………… m2 ……………………………………………..…………. 
                                                                              (rodzaj nawierzchni) 

 

 chodnik -    dł. ....................  szer. ….................................  pow. ………………………….………….m2 

................................................................................................................................................................. 
(rodzaj nawierzchni) 

 

 inne elementy -   dł. ....................    szer. ..................................  pow. ……………………………….m2 

…............................................................................................................................................................ 
(rodzaj nawierzchni) 

 
3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych 

    w pasie drogowym w wyniku prowadzenia robót: …………………………………………….…… ilość w m2. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 



-2- 
 

4. Generalnym Wykonawcą robót będzie: 
 

………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
/Nazwa i adres  Wykonawcy robót , telefon kontaktowy/ 

 
5. Kierownikiem robót będzie: 

 
.................................................................................................................................................................................. 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
/imię i nazwisko, adres, Nr uprawnień, nr  telefonu/ 

 

Nr dowodu osobistego ...................................................   wydany przez ……………………………….…………….. 

.…….……………………………………………………………………………………………........................................... 

zamieszkały w  ...………………………………………………………..……………………………………….…………… 
 

7. Okres zajęcia terenu pasa drogowego planuje się: 

od dnia ............................................................................do dnia ……………….……………………………………… 

 
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego  

i przekazania go protokołem odbioru do tutejszego Urzędu. 
 

Do wniosku dołącza się: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem przebiegu uzbrojenia  

(plan sytuacyjny z dokumentacji technicznej), lub podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia 
umieszczonego w pasie drogowym (reklama). 

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym dla dróg gminnych 
(z numerami) – opiniuje zarządca drogi, zatwierdza Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Opocznie, 
ul. Kwiatowa 1 a, z upoważnienia Starosty Opoczyńskiego, dla dróg wewnętrznych (bez numerów) opiniuje 
Burmistrz  Drzewicy jako zarządca drogi, ul. Staszica 22.                                                                                                           

3. Oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu. 
4. Pełnomocnictwa /jeżeli są wymagane/. 
5. Przy dużych inwestycjach dodatkowo harmonogram robót. 

 
 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………................................................................................................................. 
                           /podpis, pieczątka kierownika robót/ lub                                                                /podpis, wnioskodawcy - inwestora/  
       /podpis, i pieczątka przedsiębiorstwa prowadzącego prace/ 


