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 Sprawa 

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem 

dróg 

 

Podstawa Prawna 

Art. 40 ust. 1,2 , ust. 3, 4, 5, 6,8,13,13a oraz 14a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.).   

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1264 ze zm.). 

Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w 

pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

oraz reklam. 

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).   

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Gminy Bierzwnik 

pok. Nr 9 

Jednostka odpowiedzialna 
 Referat Ogólnoorganizacyjny 

Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego  tel.: 784 389 088 lub 95 7680130 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek wg określonego wzoru (do pobrania lub dostępny w sekretariacie 

Urzędu Gminy), 

Załączniki do wniosku: 

 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; 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali  1:500 z zaznaczeniem granic, 

podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – 

2 egzemplarze. W przypadku umieszczenia reklamy – podać jej wysokość 

oraz dołączyć projekt plastyczny w kolorze – 2 egzemplarze; 

 Harmonogram robót . 

 Projekt budowlany obiektu . 

 Pozwolenie budowlane (nr i data wydania). 

 Pełnomocnik dołącza kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z 

oryginałem, oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej 

 podpisany formularz  klauzuli RODO 

 

Opłaty 

 Opłata  Skarbowa 82,00 zł za wydanie decyzji 

           Uwaga! nie podlega opłacie skarbowej decyzja w sprawach budownictwa    

mieszkalnego 

 Skarbowa 17,00 zł w przypadku pełnomocnictwa 

 

W decyzji zawarte jest rozliczenie finansowe opłaty za zajęcie pasa drogowego i 

umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem 

drogi, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016 r.  (treść 

Uchwały dostępna na www.bip.bierzwnik.pl )  

 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy Do 30 dni   

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję.  

Uwagi 
Wniosek składa inwestor lub osoba upoważniona do składania oświadczenia woli. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 

http://www.bip.bierzwnik.pl/
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wezwany do uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu lub w referacie 

prowadzącym sprawę. 

Warunkiem otrzymania zezwolenia na zajęcie pasa jest uzyskanie decyzji – 

zezwolenia na lokalizację w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej. 

Dokumenty do pobrania 
Wniosek 

 

 


