
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

w celu prowadzenia robót 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót może 

nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W celu uzyskania zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć wniosek  

o zezwolenie na zajecie pasa drogowego do Wójta Gminy Santok. 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu 

prowadzenia robót powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy, 

2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem zajmowanej powierzchni pasa 

drogowego, 

3) zezwolenia na lokalizację zjazdu lub lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego, 

4) oświadczenie o posiadanym ważnym pozwoleniu na budowę lub dokonanym zgłoszeniu 

robót budowlanych, 

5) projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Urząd Gminy Santok (jeżeli zajęcie pasa 

wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie 

zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych) lub schemat zabezpieczenia robót, 

6) harmonogram prowadzonych robót w pasie drogowym w przypadku gdy prace prowadzone 

są wieloetapowo, 

7) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis 

pełnomocnictwa, 

8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania). 

9) wniosek 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Urząd Gminy Santok 

ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, sekretariat 

tel. 957 287 510 email: urzad@santok.pl  

III. SPRAWĘ PROWADZI 

Referat Rozwoju Gospodarczego 

tel. 957 287 536 

mailto:urzad@santok.pl


IV. OPŁATY 

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót – ustalana jako iloczyn liczby 

metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa 

drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m
2
 pasa drogowego określonej uchwałą nr 

XVIII/125/16 Rady Gminy Santok z dnia 10.03.2016r. 

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 

drogowego przez 1 dzień. 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.  

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

w celu prowadzenia robót. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Santok w terminie 14 dni od daty 

otrzymania zezwolenia. 

VII. PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 

r., poz. 23 ze zm.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) 

Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń 

infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub 

ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016r., poz. 572) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430 ze zm.) 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 

W sytuacji braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany  

do ich uzupełnienia. 

 Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Santok na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym 

zajęciem pasa drogowego lub w innym terminie z wyprzedzeniem umożliwiającym 

rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji. 

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu 

zajęcia, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu Wójt Gminy Santok orzeka 

o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne 

w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. 

 Każde zajęcie pasa drogowego po zakończeniu robót podlega odbiorowi technicznemu  

i powinno być zgłoszone do Urzędu Gminy Santok nie później niż dnia następnego po 

zakończeniu robót. 


