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Numer procedury  
  

1  

  

Nazwa procedury: 
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu 

prowadzenia robót w pasie drogowym 

 
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 z późn. zm.).   
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. 

poz. 2222 z późn. zm.).   
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r., 

poz. 1044 z późn. zm.).   
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz.1202 

z późn. zm.). 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
(Dz.U. z 2016, poz.1264 z późn. zm.).  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz.124).    

 

Wymagane dokumenty:  

1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000.  

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem 

miejsca prowadzenia robót.  

3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa drogowego 

wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub 

powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów 

lub pieszych (projekt winien być zatwierdzony przez Starostę Powiatu 

Bieruńsko – Lędzińskiego). Projekt organizacji ruchu związany z robotami 

prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób 

zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  

4. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany 

projekt organizacji ruchu.  

5. Kserokopia pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych w 

Starostwie Powiatowym w Bieruniu lub powołanie się na przepisy 

zwalniające z tego obowiązku.  

WERSJA ELEKTRONICZNA: 

Wypełniony wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP - za pośrednictwem platformy ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot


 

Opłaty:  

Za zajęcia pasa drogowego pobiera się opłaty określone w art. 40 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z 
późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVII/91/2012Rady Gminy Bojszowy z 
dnia 10.09.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego.  

Termin załatwienia:  
1. Do jednego miesiąca.   
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.  

Sposób załatwienia sprawy;  
Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 2222 z późn. zm.).  

Miejsce złożenia 
dokumentów  

Urząd Gminy Bojszowy  
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy  
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl  
   
tel.21-89-366 wew. 113  
II Piętro, pokój nr 10 - 11  
  
Godziny urzędowania  
Poniedziałek 7.30-17.00  
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30  
Piątek 7.30-14.00  
 
Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres:   
/UGBojszowy/SkrytkaESP 

Tryb odwoławczy  
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

Dodatkowe informacje:  

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 
gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem 
umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed 
terminem rozpoczęcia robót.   

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu 
prowadzenia robót wydaje się na czas określony.   

3. 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.   

4. W zezwoleniu określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego 
pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do 
poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, 
wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej 
uiszczenia.  

Pliki do pobrania:  1. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 
gminnej  w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.doc 

2. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 
gminnej  w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.pdf 

 

         

  

 

http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2015/Infrastruktura_tech/GK-1_wniosek.doc
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