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KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY W BROCHOWIE 
05-088 Brochów 125 

 
 
BP.10.2013(1) 

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia robot 

oraz w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń  infrastruktury technicznej 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.) 

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.  
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), 

4. Uchwała Nr XVII/102/2004 Rady Gminy Brochów z dnia 29 września 2004r w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Brochów 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY: 

Wnioskodawca 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać: 
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, 
- cel zajęcia pasa drogowego, 
- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy, 
- planowany okres zajęcia pasa drogowego. 
Do wniosku dołącza się: 

1. szczegółowy plan sytuacyjny  w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego  
(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. jeżeli nie jest wymagany  projekt organizacji ruchu  to do wniosku należy dołączyć : 

- ogólny plan orientacyjny  w skali 1:10.000 lun 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego 
odcinka  pasa drogowego oraz informację  o sposobie zabezpieczenia robót , 

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 
drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi 

5. Na żądanie zarządcy drogi  należy dostarczyć (projekt budowlany , harmonogram robót)  
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OPŁATY: 

 Nie pobiera się opłaty skarbowej za wydanie decyzji. 
 Pobiera się opłatę od wykonawcy za zajęcie pasa drogowego, naliczoną zgodnie z obowiązującymi 

stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy. 
 Pobiera się opłatę od inwestora z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym, naliczoną zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w uchwale Rady 
Gminy. 
Opłata stanowi iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego w m², stawki opłaty za 1m² i liczby 
dni zajęcia pasa określonej w zezwoleniu. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

1. DECYZJA na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 
2. DECYZJA na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia  

infrastruktury technicznej  
TERMIN ZAŁATWIENIA:  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 1-miesiąca od daty złożenia wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem 
Wójta Gminy Brochów. 

INNE INFORMACJE: 

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 inwestycji. 
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 
Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy uiścić na konto bankowe Gminy Brochów WBS Warszawa 
Oddział Brochów Nr 05 8015 0004 1100 1111 2011  0001 w terminie określonym w decyzji 
SPRAWĘ ZAŁATWIA: 

 Stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami,  
 pokój nr 25 tel. (022) 725-70-03 wew.16 

WNIOSKI, FORMULARZE:   
 wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 


