
ZEZWOLENIE NA ZAJ CIE PASAĘ  
DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH 
(PROWADZENIE ROBÓT W PASIE 

DROGOWYM, UMIESZCZANIE OBCEGO 
URZ DZENIA LUB OBIEKTU)Ą

BGK 06

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Inspektor – Lidia Sutor
II piętro, pokój nr 34
tel. 012-387-14-10 wew. 25 lub 012-387-10-03

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna – I piętro, hol

Podstawa prawna: ➢ art.  20  pkt  7  i  pkt  8,  art.  40  ustawy  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)
➢ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1264)

 Uchwała  nr  XXXIX/279/2014  Rady  Gminy  Kocmyrzów-Luborzyca  z  dnia➢  
11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego poz. 4581)

Wymagane 
dokumenty:

➢ Wypełniony wniosek.

➢ Szczegółowy  plan  sytuacyjny  w skali  1:1.000  lub  1:500,  z  zaznaczeniem granic  i 

podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku 

umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów.

➢ 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.

➢ W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy 

dołączyć dodatkowo;

-   ogólny  plan  orientacyjny  w  skali  1:10.000  lub  1:25.000  z  zaznaczeniem 

zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia 

robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu

- oświadczenie o:

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub

b) zgłoszeniu  budowy  lub  prowadzonych  robót  właściwemu  organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c) 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.

➢ Protokół uzgodnień z Zespołem Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 

(Starostwo Powiatowe w Krakowie Wydział  Geodezji,  Kartografii  i  Katastru 30-508 

Kraków ul. Przy Moście 1).

➢ Ew.  harmonogram  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym  -  w  przypadkach 

etapowego prowadzenia robót.

➢ Kserokopia zatwierdzonego projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym (zjazdu).
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Opłaty: Stawka opłat za zajęcie/umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogi 
gminnej za 1 m2

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym  
oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach:
1.1. Za zajęcie drogi o nawierzchni asfaltowej lub utwardzonej

- do 50% szerokości drogi – 1,00 zł/1 dzień
- powyżej 50% szerokości drogi – 1,20 zł/1 dzień

1.2. Za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej
- do 50% szerokości drogi – 0,80 zł/1 dzień
- powyżej 50% szerokości drogi – 1,00 zł/1 dzień

1.3. Za zajęcie innego elementu pasa drogowego
– za zajęcie chodnika – 1,20 zł/1 dzień
– za zajęcie pobocza drogowego – 1,00 zł/1 dzień

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
(nie związanej z funkcjonowaniem dróg):
2.1.  poza obszarem zabudowanym – 10,00 zł/1 rok 
2.2.  w obszarze zabudowanym – 10,00 zł/1 rok
2.3.   na obiektach mostowych – 10,00 zł/1 rok
3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych
3.1.  poza obszarem zabudowanym – 2,00zł/1 dzień
3.2.  w obszarze zabudowanym – 2,00zł/1 dzień
4. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam – 1,00zł/dzień
5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż  
wymienione w pkt 1-4 – 2,00zł/dzień
6. Za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń dla inwestycji gminnych – 
brak opłat

Od złożenia  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa lub  prokury 
albo  jego  odpisu,  wypisu  lub  kopii  –  opłata  wynosi  17  zł.  (z  wyłączeniem 
pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 
lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu Gminy Koc
myrzów –Luborzyca B. S. Rzemiosła w Krakowie Oddział w Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224 

Termin 
załatwienia 
sprawy:

W  ciągu  miesiąca,  a  w  sprawie  szczególnie  skomplikowanej  w  ciągu  dwóch 
miesięcy.

Tryb odwoławczy: Od  decyzji  przysługuje  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  odwoławczego 
w Krakowie  za  pośrednictwem Wójta  Gminy  Kocmyrzów-Luborzyca,  w  terminie 
14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi: Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub lub niezgodnie z otrzymaną decyzją 
podlega karze pieniężnej.

Załączniki: Zał. Nr 1 – wniosek


