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                WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami 
Jan Zajączkowski- Kierownik Referatu  
Pokój nr A-103 - I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) tel. (34)3575100 wew. 35 i 46 
Godziny pracy: poniedziałek- piątek 730-1530  

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wypełniony wniosek  
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni   
    pasa drogowego . 
3. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Oleśnie. 
4. Wypełniony harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym. 
Wniosek oraz wzór harmonogramu robót dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz do pobrania w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu ( pokój nr A-103). 

Opłaty: 

1. Opłata skarbowa zwolniona (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z póż.zm.). 
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej 

powierzchni pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego, zgodnie z uchwałą Nr 
XXI/160/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004 r. oraz Nr XXIII/176/2004 z dnia 26 
listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele 
nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na 
terenie miasta i gminy Dobrodzień  i wynoszą: 

      1) Za zajęcie 1 m2  powierzchni pasa drogowego do 20 % szerokości jezdni – 1,00 zł, 
2) Za zajęcie 1 m2  powierzchni pasa drogowego do 50 % szerokości jezdni – 1,60 zł, 
3) Za zajęcie 1 m 2  powierzchni pasa drogowego powyżej 50 % szerokości jezdni – 3,00 zł, 
4) Za zajęcie 1 m2  chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i     
    ciągów pieszych – 1,00 zł, 
5) Za zajęcie 1 m2  pozostałych elementów pasa drogowego – 0,40 zł, 
6) Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami       
    zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 0.80 zł za 1 m2  rzutu poziomego , za      
    każdy dzień zajęcia, 
7) Za umieszczenie w pasie drogowym reklamy – ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia     
    1 m 2   powierzchni reklamy w wysokości - 0,80 zł, 
8) Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń  infrastruktury technicznej, nie związanych z    
    potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 25,00 zł za 1 m2   rzutu     
   poziomego – opłata roczna, 
9) Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury technicznej, nie      
   związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 160,0 zł za           
  1 m2     rzutu poziomego – opłata roczna 

3. Roczne opłaty pobierane są za rok kalendarzowy. Za niepełny rok opłata obliczona jest 
proporcjonalnie do liczby pozostałych w danym roku miesięcy. 

4. Opłaty dokonuje się na konto w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Dobrodzieniu ul. Oleska 12.   

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Wydanie decyzji następuje w większości przypadków w ciągu 14 dni, tryb ustawowy przewiduje 
maksymalnie 30 dni.  
Odbiór decyzji – osobiście w pokoju nr A-103 ( od strony ulicy Piastowskiej) lub za pośrednictwem poczty 
pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych.  

Tryb 
odwoławczy: 

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza 
Dobrodzienia. 
Opłata za odwołanie w znakach skarbowych w wysokości 5,00 zł oraz 0,50 zł za każdy załącznik. 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 
267 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 460 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.). 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r.  Nr 140 poz. 1481 z póż. zm.). 
5. Uchwała Nr XXI/160/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1661). 

Informacje 
dodatkowe: 

1.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony. 
2.W zezwoleniu określa się m. in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki   
   przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego,   
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  wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia. 
3.Za zajęcie pasa drogowego: 

a) bez zezwolenia 
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu 
c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu 
wymierza się, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 – krotności ustalonej 
opłaty. 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

1.  Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
2.  Harmonogram (wzór) robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Opracował: Jan Zajączkowski – kierownik referatu,  data: 20.07.20105r. 
Aktualizacja:  Jan Zajączkowski –  kierownik referatu, data: 17.12.2015r. 
Zatwierdził : Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, dnia:17.12.2015r. 


