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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DOTYCZY Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
    19, poz. 115 z póżn. zm.) 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca  
   2001 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
   pasa drogowego (Dz. U. Ne 140, poz. 1481).  

WYMAGANE 

DOKUMENTY 
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót w pasie drogowym 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem  
    granicy i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa  
    drogowego 
2. 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. 

 

DRUKI Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót w pasie drogowym 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY ORAZ 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny 
Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 213 
06-545 Lipowiec Kościelny 
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. dróg i ochrony środowiska.    

POSTĘPOWANIE 1. Przyjęcie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.  
2. Po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków- Wydanie 
    decyzji przez Wójt Gminy Lipowiec Kościelny.  

TERMINY W terminie 30 dni 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 
Podinspektor. ds. dróg i ochrony środowiska. 

OPŁATY Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym oraz opłatę za zachowanie umieszczonych w pasie drogowym 
urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi należy wnieść w kasie 
siedziby Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym. Termin uiszczenia opłaty, za 
zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od daty odbioru decyzji, w którym 
decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna tj. 28 dni od daty 
odbioru decyzji. 
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UWAGI 1. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może 
    nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego 
    i po  protokólarnym przekazaniu terenu przez Zarządcę drogi 
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydaje się na czas określony. 

WYKAZ ZMIAN  

 
  
 


