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1. Nazwa sprawy  
 

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego. 

 
2. Miejsce załatwienia sprawy  

 
Urząd Miejski w Lipianach - Sekretariat pokój nr  18 lub Stanowisko ds. rolnych  
i drogownictwa pokój nr 23; Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00; e-mail: umig@lipiany.pl lub  
drogownictwo@lipiany.pl     
 

3. Podstawa prawna  
 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23)  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)  
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783) 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
778)  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124)    
 

4. Wymagane dokumenty 
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu 
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,  
- załączniki :    
a)  szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic  
i podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym,  
b)  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, 
c) opinia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami 
szczególnymi – ma żądanie zarządcy drogi.   
Ad. A Plan sytuacyjny (tzw. Podkład geodezyjny)  
Ad. B Projekt organizacji ruchu zatwierdza Inżynier Ruchu 
Ad. C Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej    
 

5. Opłata  
 
 Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalona jako iloczyn liczby metrów 
kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego  
i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej Uchwałą Nr IV/21/2011 Rady 
Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 r.  
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6. Termin załatwienia 
 
- do jednego miesiąca,  
- do dwóch miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.  
 

7. Sposób załatwienia. 
 
Wydanie zezwolenia  
 

8. Tryb odwoławczy 
 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 
za pośrednictwem Burmistrza Lipian w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.  
 

9.  Załączniki 
   
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu 
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.  
 

10.  Uwagi  
 
 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu 
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem 
umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia 
inwestycji.  
 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.  
 Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogi, wymogi wynikające                  
z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może 
nastąpić odmowa wydania zezwolenia.  
 W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię 
zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym każdy 
sposób jej uiszczenia.  
 Przed faktycznym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
drogi gminnej w celu prowadzenia robót.  


