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ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU 
PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGI GMINNEJ 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 

z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r.  

Nr 98 poz.1071 z późn.zm.),
- uchwała nr XVII/144/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie 

ustalenia wysokości  opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy 
Kowalewo Pom.

 I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 

drogi gminnej –  załącznik do wniosku (F-GKiM-04-1)
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z podaniem planowanej powierzchni 

zajęcia pasa drogowego.
3. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez 

pełnomocnika, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej 17,00 zł w kasie Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pom. 

 II. OPŁATY
1. Nie podlega opłacie skarbowej.
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych pobiera się następujące stawki opłat za każdy dzień 

zajęcia:
a) jezdni drogi utwardzonej:
- do 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni – 1,50 zł,
- powyżej 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni – 5,00 zł
b) jezdni nieutwardzonej – 1,00 zł
c) chodnika i ścieżki rowerowej – 1,00 zł
d) pobocza – 0,50 zł

3. Stawki opłat wymienionych w punktach 2 c) i 2 d) ulegają obniżeniu o 50 % w przypadku 
zajęcia pasa drogowego w celu budowy lub remontu budynku przyległego do pasa drogowego.

4. Stawki opłat wymienionych w pkt. 2 ulegają obniżeniu o 90% w przypadku zajęcia pasa 
drogowego w celu umieszczenia urządzeń komunalnych – wodociągu i kanalizacji sanitarnej 
oraz ich przyłączy.    

 III. TERMIN ODPOWIEDZI
W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku 

 IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ 
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pom., 
pokój nr 6, tel. 56 684-15-79 wew. 66

 
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
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Wnioskodawca winien złożyć wniosek na miesiąc przed planowanym terminem zajęcia pasa 
drogowego nie  krócej  jednak niż  14 dni  przed  rozpoczęciem robót.  Zarządca drogi  wydaje 
zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego  w  drodze  decyzji  administracyjnej  określającej 
wysokość i termin uiszczenia opłat.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

 VII. UWAGI
 Brak
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