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1. Nazwa usługi:  

Zajęcie pasa drogowego  

2. Podstawa prawna:  

- Art 20 pkt 8 oraz Art 40 ust 1 – 6, ust 8, ust 10 – 13a, ust 15 ustawy z dnia 21 marca 1985r o 
drogach publicznych. 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określania warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

- Uchwała Nr XIII/97/2019  Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

3. Wymagane dokumenty:  

a) wypełniony wniosek  

b) plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją zajmowanego terenu, a w przypadku umieszczenia 
reklamy - z podaniem jej wymiarów  

c) Uzgodnienie zezwalające na lokalizację urządzenia w pasie drogowym  

d) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 
drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej  

e) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego 
prowadzenia robót  

f) projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa wraz 
ze sposobem zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
ruchu drogowego  

g) ewentualne pełnomocnictwo inwestora  

h) dokumentacja techniczna – do wglądu  

4. Opłaty:  

- W przypadku występowania na podstawie pełnomocnictwa lub prokury inwestora należy uiścić opłatę 
skarbową w wysokości  17,00 na konto Urzędu Miasta: 66 8300 0009 0008 2107 2000 – zgodnie z 
art. 4 cz. IV ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (Dz. U. z 2006 Nr 225 poz. 1635) 
„za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, 
wypis lub kopia – do każdego stosunku pełnomocnictwa”  

wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych  

zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni  

zajmowania pasa drogowego. Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Powiślańskim  

Banku Spółdzielczym rachunek nr 53830000090013529420000750  

- Roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązane z 
funkcjonowaniem drogi liczona jest jako iloczyn powierzchni rzutu poziomego urządzenia i rocznej 
stawki  

- Opłatami i ewentualnymi karami związanymi z powadzeniem robót w pasie drogowym oraz 

umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym zostanie obciążony Inwestor  

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy:  

Złożenie wniosku powinno nastąpić na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.  

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:  

 Nazwa Stanowiska: ds. utrzymania dróg  
Nr pokoju: 108 (I Piętro)  Nr telefonu: 
646 50 46  
 Adres e-mail: akrupa@powiatkwidzynski.pl   mwarzala@powiatkwidzynski.pl     Godziny 

pracy: 700 - 1500  

7. Tryb odwoławczy:  

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania 

zezwolenia.  
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8. Uwagi:  

..............................................................................................................................................  

9. Miejsce na notatki:  
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                                                     Imię i nazwisko        Podpis  

  

1) Autor        Marek Warżała        .................................  

  

  

2) Zatwierdził:      Wojciech Łach        .................................  

  

  

  

  

Nr 

wydania 

  

Przyczyna wydania  

  

Data  

 

1.  

  

Pierwsze wydanie  11.07.2005  

2.  

Drugie wydanie 
Zmiany: pkt. 4 
Opłaty  

- zmiana Ustawy opłaty skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.  (Dz. U. z 

2006 Nr 225 poz. 1635 )  

16.01.2007  

 

3.  

  

Trzecie wydanie 
Zmiany:  
Adres e-mail: jklawitter@powiatkwidzynski.pl  

14.05.2007  

 

4.  

  

Czwarte wydanie Zmiany  
- Nazwa wydziału  

- Podstawa prawna  

- Dane adresowe  

- Opłaty  

23.07.2008  

 

5.  

  

Wydanie piąte Zmiany  
- numer pokoju i numer telefonu  

- podstawa prawna  

- wymagane dokumenty  

- pkt 4 „opłaty” – informacja o obciążeniu opłatami Inwestora  

  

09.12.2009  
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6.  

  

Wydanie szóste 
Zmiany  
- Adres e-mail: rlizinski@powiatkwidzynski.pl     
mwarzala@powiatkwidzynski.pl  
- podstawa prawna   

- pkt 4 „opłaty” – informacja o zmianie konta Banku 

Spółdzielczego 53830000090013529420000750  

  

24.11.2010  

7. Wydanie siódme  

 

Zmiany  
- Adres e-mail: akrupa@powiatkwidzynski.pl      
- podstawa prawna   

 

24.01.2020 

  

  

UWAGA:  

Oryginał karty usługi znajduje się na stanowisku ds. promocji i kontaktów z mediami. Zabrania się 
kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem ww. stanowiska.  
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Kwidzyn, dnia .........................................  

…………………………………………..    
  (wnioskodawca)  

…………………………………………..  
  (adres, nr telefonu)  

  

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie  

Wydział Infrastruktury i Inwestycji  
  
  

WNIOSEK  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  
 drogi powiatowej nr  ....................... (nazwa 

drogi) ........................................................................................ od km ................................ do km  

................................, w miejscowości .....................................................  

………………………………………………………………………………………...................………....... w 

celu prowadzenia robót polegających na .....................................................................................................  

………………………………………………………………………………………...................……….......  
(rodzaj robót)  

i umieszczenia w pasie drogowym urządzenia (obiektu, reklamy) .................................................................  

………………………………………………………………………………………………..........................  
(określenie urządzenia)  

  

1. Pełna nazwa i adres Inwestora ...................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………….........................  

2. Pełna nazwa i adres Wykonawcy ..............................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………..................….......  

3. Dane i numer telefonu kierownika robót ....................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………..................…….......  

4. Dane i numer telefonu Inspektora nadzoru inwestorskiego .......................................................................  

……………………………………………………………………………………..................………….......  

5. Określenie technologii przejścia pod drogą (jeśli występuje) ....................................................................  

…………………………………………………………………………………...................…………….......  

6. Wyliczenie powierzchni zajęcia pasa drogowego:  

jezdnia     -dł. ………….. szer. …………..  pow. …………..  

          rodzaj nawierzchni   ………………………………………..  

pobocze    -dł. ………….. szer. …………..  pow. …………..  

          rodzaj nawierzchni   ………………………………………..  

chodnik    -dł. ………….. szer. …………..  pow. …………..  

          rodzaj nawierzchni   ………………………………………..  

inne elementy   -dł. ………….. szer. …………..  pow. …………..  

          rodzaj nawierzchni   ………………………………………..  

7. Okres zajęcia pasa drogowego – prowadzenie robót planuje się:  



 

od dnia ……………………………… do dnia ………………………………  

  

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokołem 

odbioru do tutejszego Wydziału  

  

8. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, umieszczonego w pasie 

drogowym w wyniku przeprowadzenia robót:  

a) w obszarze zabudowanym           Σ  = …………….. m
2
   

 −  w tym: wzdłuż drogi, w jezdni - ………………………… = …………….. m
2
  

       poza jezdnią  - ………………………… = …………….. m
2
  

 −  w poprzek jezdni    - ………………………… = …………….. m
2
  

b) w obszarze niezabudowanym             Σ = …………….. m
2
  

 −  w tym: wzdłuż drogi, w jezdni - ………………………… = …………….. m
2
  

       poza jezdnią  - ………………………… = …………….. m
2
  

 −  w poprzek jezdni    - ………………………… = …………….. m
2
  

  

9. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym  - o okresie eksploatacji…………. lat od daty 

ich umieszczenia w pasie drogowym.  

  

W przypadku przedłużenia okresu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej  - wypełnić pkt 

10.  

10. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji   

Nr ..........................  z dnia ........................ wydanej przez .............................................................................  

  

Do wniosku dołącza się :  

1. Plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją zajmowanego terenu.  

2. Uzgodnienie zezwalające na lokalizację urządzenia w pasie drogowym (kopia).   

3. Pozwolenie na budowę (kopia) lub oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 

umieszczonego w pasie drogowym  

5. Harmonogram robót.  

6. Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa wraz ze sposobem 

zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

7. Pełnomocnictwo Inwestora Do wglądu przedkłada się:  

1. Dokumentację techniczną.  

2. Inne dokumenty (w razie potrzeby)  

  

  

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem  

  

       

   ...............................................................  
(podpis i pieczęć firmowa inwestora, wnioskodawcy)  

  

  



 

  

  

UWAGA  

1. Przy obliczaniu powierzchni zajętego pasa drogowego należy brać pod uwagę cały plac budowy tj. miejsce wykopu, 

odkładu urobku, składowania materiałów, miejsce pracy sprzętu itp.  

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kwidzyńskiego   

Nr XIII/97/2019 z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  

drogowego  

3. Opłatami i ewentualnymi karami związanymi z prowadzeniem robót w pasie drogowym oraz  umieszczeniem 

urządzeń w pasie drogowym zostanie obciążony Inwestor  

  

  


