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ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT  

W PASIE DROGOWYM 

 
 

Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru.  

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,  

a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;  

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; 

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie 

drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z 

wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

3) w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku 

dołączyć 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;  

4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 

umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub 

prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej;  

5) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza  

w przypadkach etapowego prowadzenia robót;   

6) projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym – do wglądu.  

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, 

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Małe 

Opłaty: 1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m powierzchni jezdni: 

I. przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości włącznie - 2,00 zł. 

II. przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50% szerokości włącznie - 3,00 zł. 

III. przy zajęciu powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł. 

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach zatokach 

postojowych i autobusowych za zajęcie 1 m - 1,00 zł., 

3) za prowadzenie robót w pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy 

zieleni), za zajecie l m - 1,00 zł. 

Termin i sposób załatwienia: Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć co 

najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego. 

Podstawa prawna: Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r.  

1440.). 

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). 

Uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 

2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. 

mailto:godziesze-wi@zgwrp.org.pl


Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć  

w sekretariacie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. 

Inne informacje: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie  

wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Gminy Godziesze Wielkie. 

Jeżeli podmiot, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim 

warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania 

naruszenia tych warunków. Jeżeli podmiot nadal narusza te warunki, organ może 

cofnąć,  w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.   

 


