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KARTA USŁUGI  

 WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI 

GMINNEJ W CELU PROWADZENIA ROBÓT I UMIESZCZENIA W NIM URZĄDZEŃ 

INFRASTRUKTÓRY TECHNICZNEJ 

Podstawa prawna 1. Art. 40 ust. 14a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r  poz. 260  z późn. zm.). 
2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 15/VI/2011 Rady Miejskiej w 
Piławie Górnej z dnia 28.02.2011 r. w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
3. art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267  z 
późn. zm.) 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej - ZPD 
 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor d.s Gospodarki Przestrzennej i Dróg pok. Nr 20  
telefon 74 832 4926 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Formularz wniosku można pobrać  w Biurze Obsługi Klienta 
pok. nr 2 oraz  na stronie internetowej  WWW.pilawagorna.pl 
 

Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek ( ustalony formularz nie jest obowiązkowy, 
wnioskodawca może samodzielnie napisać wniosek, podając w 
nim dane pozwalające określić lokalizację obszaru, którego 
dotyczy wniosek), 
Załączniki: 
1)szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 na 
którym będą zaznaczone granice i podane wymiary planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego 
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie 
przewidywanego zajęcia pasa drogi 
3) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 na 
którym  zaznaczony będzie zajmowany odcinek pasa drogowego 
oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót ( jeżeli nie jest 
wymagany projekt organizacji ruchu) 
4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę 
lub o zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie 
zamiaru przystąpienia do realizacji robót 
5) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym 
( dokument wymagany w przypadku etapowego prowadzenia 



robót) 
6) orginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem  
kserokopia upoważnienia ( dokument jest wymagany w 
przypadku załatwiania spraw w imieniu inwestora) 

Opłaty - od oryginału upoważnienia – 17 zł, potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem kserokopii upoważnienia – 5 zł. Opłata uiszczana 
jest przelewem na konto Urzędu   Miasta Nr 83 9527 007 0042 
6767 2000 0005  Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 
- opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jest jako iloczyn 
liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa 
drogowego, stawki opłaty za 1 m2 pasa drogowego i liczby dni 
zajmowania pasa drogowego. Wysokość stawek opłat  określona 
jest w Uchwale Nr 15/VI/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 28.02.2011 r.  
- opłata roczna za umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej – ustalona jest jako iloczyn liczby 
metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętego 
przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 
1m2  pasa drogowego. Wysokość stawek opłaty określona jest w 
Uchwale Nr 15/VI/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 
28.02.2011 r.  
 

Czas załatwienia sprawy Do 15 dni 

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza 
Piławy Górnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie. 

Inne informacje 1. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogi gminnej 
należy złożyć w terminie 30 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia robót w pasie drogi. 
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie jest wymagane w 
przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń infrastruktury 
technicznej, znajdujących się w drodze. O fakcie tym należy 
powiadomić niezwłocznie  tut. Urząd. Za zajęcie pasa 
drogowego na czas usuwania awarii będą naliczane opłaty. 

Formularze do pobrania Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 
drogowym oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg. 

Opracowała:     Inspektor d.s Gospodarki Przestrzennej i Dróg 

Sprawdziła:       Sekretarz Gminy 

Zatwierdziła:     Burmistrz Piławy Górnej 

 
 


