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Wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia obiektu
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drogami lub potrzebami
ruchu drogowego
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Podstawa
prawna

Wymagane
dokumenty

GDR

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015, poz. 460 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dz. U. z 2015 r.,
poz. 783 z późn. zm.)
6. Uchwała Rady Gminy Moszczenica Nr XXI/121/2004 z dnia 31 marca
2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 110, poz.
987).
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.).
1. Wniosek o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa
drogowego.
3. 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.
4. W przypadku gdy zajęcie pasa drogowego nie będzie wpływało na ruch
drogowy lub ograniczenie widoczności na drodze albo nie będzie
powodowało wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów
lub pieszych – stosowne oświadczenie.
5. Pełnomocnictwo z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty
skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu

przez pełnomocnika.
6. Kopię decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi.
Forma
załatwienia
sprawy

Opłaty

Miejsce
złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku
Tryb
odwoławczy

Decyzja administracyjna.
1. Opłata skarbowa w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
(prokury).
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia obiektu
budowlanego w pasie drogowym ustala się na podstawie art. 40 ust. 6
ustawy o drogach publicznych, jako iloczyn liczby metrów kwadratowych
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu
budowlanego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego pobieranej za
każdy rok umieszczenia obiektu budowlanego i ustalonej na podstawie
Uchwały Rady Gminy Moszczenica Nr XXI/121/2004 z dnia 31 marca
2004 r. W przypadku gdy obiekt budowlany jest umieszczane w pasie
drogowym na okres krótszy niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalne
do czasu zajęcia.
Urząd Gminy w Moszczenicy ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica Biuro Obsługi Mieszkańców
Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.
Do 2 miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta
Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jednostka
Referat Gospodarki Komunalnej
odpowiedzialna

Uwagi

1. Wniosek o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć
z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie
zezwolenia przed terminem rozpoczęcia robót.
2. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi
wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić
odmowa wydania zezwolenia.
3. Przed faktycznym umieszczeniem obiektu budowlanego w pasie
drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

