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ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – UMIESZCZENIE W PASIE 
URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I REKLAMY, 

PROWADZENIE ROBÓT 

  NR TD/02 

Podstawa prawna 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
z późn. zm.) 

� Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2016, poz. 23) 
� Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz.783 z 

późn zm.) 

� Uchwała Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 24 marca 2006 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 
gminnych 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu  lub złożyć w sekretariacie 

Wymagane  

dokumenty  

� Wniosek 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 

− wymiary umieszczonych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi 

− planowany okres zajęcia pasa drogowego 
Załączniki: 

− 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 lub pieszych 

− harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),  

− kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,  

− kopia mapy ewidencyjnej z oznaczeniem terenu którego dotyczy wniosek,  

− kopia wypisów dla dziełek których dotyczy wniosek. 

− Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty 
skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez 
pełnomocnika. 

Opłaty  

1. Po otrzymaniu decyzji - za zajęcie pasa drogowego/ umieszczenia urządzeń 
wg Uchwały Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 24 marca 
2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na 
drogach gminnych.  

2. Opłata za Pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. 
3. Opłata roczna za pozostawienie urządzeń – ustalana jako iloczyn liczby 

metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 
poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego 
określonej uchwałą Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 24 
marca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
na drogach gminnych. pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w 
pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia przez okres krótszy 
niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 
Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Miasta I Gminy Kańczuga. 
Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym 
uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej 
wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 
stycznia każdego roku, z góry za dany rok. 

Opłaty dokonać można przelewem na konto Miasta i Gminy Kańczuga BS  
w Jarosławiu Filia Kańczuga Nr konta 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001 lub w 
kasie Urzędu.   

Termin załatwienia 
sprawy   

1. Do 1 miesiąca. 
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 



Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 

Komórka  
odpowiedzialna  

Stanowisko ds. dróg i mostów. 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Paweł Fudali – podinspektor  

parter, pokój nr 3a, tel.  642-31-42  wew.21 

Inne informacje  

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu 
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, reklam , prowadzenia robót należy 
złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia 
przed terminem rozpoczęcia inwestycji. 
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia 
urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony. 
3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z 
warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
może nastąpić odmowa wydania zezwolenia. 
4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię 
zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w 
tym także sposób jej uiszczenia. 

 
Opracował: Paweł Fudali – podinspektor – 28.06.2016 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska– Sekretarz – 28.06.2016 r.  
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 28.06.2016 r. 

 

 
 
 


