
KARTA USŁUGI GPBiD.9

Nazwa usługi:

WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM DROGI

Wersja nr 1
Data zatwierdzenia:

15.05.2013r.

Komórka 
organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Tel. 14 632-63-82

Wymagane dokumenty:
− Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 

z funkcjonowaniem drogi. Pobierz wniosek: wniosek.pdf lub wniosek.doc
− Szczegółowy  plan  sytuacyjny  w  skali  1:1000  lub  1:500,  z  zaznaczeniem  granic  i  podaniem  wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
− Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.
− Projekt konstrukcyjny obiektu.
− mapę  sytuacyjno-wysokościową  w  skali  1:500  z  naniesionym  i  opisanym  urządzeniem  –  2 egzemplarze. 

Dla osób  podpisujących  wniosek  w imieniu  Inwestora  należy  dołączyć  do  wniosku  pełnomocnictwo  wraz 
z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wys. 17,00 zł (w przypadku kserokopii 
pełnomocnictwa lub upoważnienia dodatkowo należy wpłacić 5,00 zł, czyli łącznie 22,00 zł.).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy  nie  wymagające  postępowania  wyjaśniającego  załatwia  się  niezwłocznie.  W  przypadku  sprawy 
wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Skrzyszów
Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Parter, pokój nr 5
budownictwo@ug.skrzyszow.pl
Tel. 14 632-63-82

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Skrzyszów
Dziennik Podawczy - I piętro pokój nr 24
sekretariat@ug.skrzyszow.pl
Tel. 14 632-63-30
Poniedziałek – 900 – 1700

Wtorek – piątek – 730 - 1530

Opłaty:
− Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminny w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące  

stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1. jezdni do 20 % szerokości – 1 zł,
2. jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 2,00 zł,
3. jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 4,00 zł.
4. chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych - 1,00 zł,
Zajęcie pasa drogowego przez okres  krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 
1 dzień.

− Za  zajęcie  pasa  drogowego,  w  celu  umieszczania  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się roczną stawkę 
opłat  za  1  m2 powierzchni  pasa  drogowego  drogi  gminnej  zajętego  przez  rzut  poziomy  umieszczanego 
urządzenia - 10 zł. Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie  
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drogowym.  Za niepełny rok  kalendarzowy wysokość  rocznych  stawek opłat  obliczana  jest  proporcjonalnie 
do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

− Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki 
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,20 zł,
2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1 zł. 

Kasa czynna: 
poniedziałek 900 do 1315 i 1400 do 1645

wtorek – piątek 730 do 1315 i 1400 do 1515

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, 
ul. G. J. Bema 17, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni,  od dnia jej  
otrzymania.

Podstawa prawna:
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204 , poz. 2086/, 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 

na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. Nr 140 , poz.1481/,
− UCHWAŁA Nr XVI/151/04 RADY GMINY W SKRZYSZOWIE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie  

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skrzyszów.

Uwagi:
− Jeżeli  umieszczenie  urządzenia/sieci  będzie  planowane  w  pasie  drogi  powiatowej  lub  krajowej,  wówczas 

decyzję wyda odpowiedni organ do tego przeznaczony, zgodnie z kompetencją rzeczową i miejscową.
− Wniosek składany jest przed rozpoczęciem prac budowlanych po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia 

na budowę lub przyjęcia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA
Opracował: Insp. ds. budownictwa Jacek Krzywonos 06.05.2013

Sprawdził: Insp. ds. budownictwa Władysław Macheta 10.05.2013

Osoba odpowiedzialna 
za aktualizację: Insp. ds. budownictwa Jacek Krzywonos -

Zatwierdził: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 15.05.2013
UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące


