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Chodecz, dnia 30.03.2020 r.

KARTA USŁUGI
Nazwa usługi:

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Podstawa prawna:

Obowiązek uzyskania
pozwolenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004, nr 140 poz. 1481).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z
2003r. nr 177 poz. 1729)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie trybu sporządzania
informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach
mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r., nr 67 poz. 583)
Uchwała XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest wymagane, jeśli chcesz:
• prowadzić roboty w pasie drogowym;
• umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
• umieścić w pasie drogowym obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy;
• zająć pas drogowy na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawane są na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Wydaje je zarządca drogi, której pas
drogowy chcesz zająć.
Zezwolenie musisz uzyskać zanim zajmiesz pas drogowy. Zatem odpowiednio wcześniej złóż
wniosek.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego (oryginał) wraz z załącznikami:

Wymagane dokumenty:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 (na którym powinny być zaznaczone
granice i podane wymiary planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku
umieszczenia reklamy podane jej wymiary) – oryginał lub uwierzytelniona kopia,
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (dołącz, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej
organizacji ruchu pojazdów lub pieszych) – oryginał lub uwierzytelniona kopia,
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 (dołącza w przypadku prowadzenia
robót) – oryginał lub uwierzytelniona kopia,
4. Informację o sposobie zabezpieczenia robót (dołącz, jeżeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu) – oryginał lub uwierzytelniona kopia,
5. W zależności od rodzaju realizowanych robót do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego dołącz oświadczenie o:
• posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
• zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, lub
• zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
6. Pełnomocnictwo (dołącz, jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika wraz z dowodem
zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie).

Miejsce załatwienia
sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, pokój nr. 17A, tel. 54 22848 070 wew. 32

Sposób załatwienia
sprawy:

W formie decyzji. O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze decyzja
zostanie wysłane pocztą.

Termin realizacji:

Do 30 dni

Opłaty:

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu w sprawie ustalenia wysokości opłat
za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
Tj. Uchwała XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Kary:

Za zajęcie pasa drogowego:
• bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia odpowiedniej umowy (np. najmu, dzierżawy,
cywilnoprawnej lub o partnerstwie publiczno-prywatnym – o których mowa w art. 22 ust. 2,
2a lub 2c ustawy o drogach publicznych),
• z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w wyżej
wymienionej umowie,
• o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w wyżej wymienionej
umowie
– zarządca drogi wymierzy karę pieniężną. Wynosi ona 10-krotność opłaty za zajęcie pasa
drogowego płatnej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się
ostateczna.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za
pośrednictwem Burmistrza Chodcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .
Wniosek wraz z załącznikami może być dostarczony osobiście lub listownie.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia w terminie 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania.

