
ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO 
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji 
administracyjnej, w przypadku dróg wewnętrznych zgoda udzielana jest w formie 
uzgodnienia.  
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dotyczy:  

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2. Umieszczania w pasie drogowymi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej              

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
3. Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 
4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione                 

w pkt. 1-3, w tym na cele handlowe, usługowe lub wystawiennicze.  
 
Uwaga: złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po 
uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu 
terenu przez Zarządcę drogi. 
 
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określa: 
 

Uchwała nr LIII/337/2017 
Rady Miejskiej w Wołowie 
z dnia 15 grudnia 2017r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych                     
w granicach administracyjnych gminy Wołów 

 
Treść uchwały poniżej: 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§1 

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy 
Wołów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych            

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione                         

w pkt 1–3. 
 

§2 
1. Za zajęcie 1m² jezdni pasa drogowego, na cele o których mowa w §1 pkt 1, ustala się 

stawki opłat za każdy dzień: 
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł; 
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 5,00 zł; 



3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości, aż do całkowitego jego zajęcia – 8,00 zł. 
2. Dla chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych,                

ciągów pieszych oraz pozostałych elementów pasa drogowego w tym poboczy,                                
z zastrzeżeniem ust. 1, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego 
w wysokości 2,00 zł. 

3. Za zajęcie pasa drogowego celem budowy sieci i urządzeń wodociągowych                                   
oraz sieci i urządzeń kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 5% określonych 
w ust. 1 i 2. 

4. Za zajęcie pasa drogowego celem budowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2062), ustala się opłatę w wysokości 0,20 zł za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego. 

 
§3 

1. Za zajęcie pasa drogowego, na cele o których mowa w §1 pkt 2, ustala się roczne stawki 
opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia: 
1) w pasie drogowym z wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich: 

a) sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacyjnych – 2,00 zł; 
b) sieci i urządzenia telekomunikacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2017 
poz. 2062) – 20,00 zł; 

c) pozostałe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej – 40,00 zł. 
2) na drogowym obiekcie inżynierskim, niezależnie od rodzaju urządzenia – 200,00 zł. 

2. Za umieszczenie urządzenia, o którym mowa w §1 pkt 2, w pasie drogowym lub na 
drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na 
drogowym obiekcie inżynierskim. 

 
§4 

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, na cele o których mowa w §1 pkt 3, ustala się 
następujące stawki opłat: 
1) za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 

budowlanego z wyłączeniem reklam – 3,00 zł; 
2) za 1m2 powierzchni reklamy umieszczanej w pasie drogowym – 1,00 zł. 

 
§5 

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, na cele o których mowa w §1 pkt 4, ustala się 
następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni zajętego pasa drogowego na cele: 

1) handlowe, usługowe lub wystawiennicze – 3,00 zł; 
2) usługi gastronomiczne, w tym ogródki gastronomiczne – 0,11 zł; 
3) imprezy na prawach wyłączności – 0,67 zł. 

 
§6 

Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §2, §4 i §5, przez czas krótszy niż 24 godziny jest 
traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 

 
§7 



Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §2, §3, §4 i §5, o powierzchni mniejszej niż 1 m2 
lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub 
urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 
 

§8 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów. 
 

§9 
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Wołowie nr XXVI/183/2004 z dnia 29 października 2004 
roku. 

 
§10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   .......................... dnia ..........................  
 
...........................................................                                             
...........................................................  
(nazwa i adres inwestora lub pieczęć nagłówkowa firmy)  

 
Urząd Miejski w Wołowie  
Rynek 34  
56 – 100 Wołów 

 
W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót:  
 
1. Miejscowość, nr drogi, ulica ................................................................................................. . 
2. Okres zajęcia pasa drogowego wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni i zajmowanych 

elementów pasa drogowego  
od .............................. do .............................. razem dni ............................ . 

3. Cel zajęcia pasa drogowego ................................................................................................. . 
Jezdnia: rodzaj nawierzchni ........................................................................................................  
-rozkop:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
-zajęcia pasa:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
-rzut poziomy urządzeń obcych:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
Pobocze: rodzaj nawierzchni ...................................................................................................... 
-rozkop:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
-zajęcia pasa:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
-rzut poziomy urządzeń obcych:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
Chodnik: rodzaj nawierzchni ....................................................................................................... 
rozkop:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
-zajęcia pasa:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
-rzut poziomy urządzeń obcych:  

długość ............... m, szerokość .................. m, powierzchnia ..................... m²              
 
Prace zostaną wykonane metodą: całkowitego rozkopu drogi, .......% rozkopu szerokości 
jezdni, przecisku pod drogą, przewiertu sterowanego pod drogą. 
Osoba odpowiedzialna za wykonanie w/w robót oraz zabezpieczenie, oznakowanie zgodnie       
z projektem organizacji ruchu zastępczego i bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonie 
zajmowanego pasa drogowego:  
................................................................................................................................................... .  

(Imię, Nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy) 
 

......................................................  
                                                                                                                                        (pieczęć lub podpis) 



Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po 
uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu 
terenu.  
Do wniosku należy dołączyć: 

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000; 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka 
pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest 
wymagany projekt organizacji ruchu. 

2. Projekt zastępczej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Wołowskiego. 
3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do 

organu budowlanego. 
4. Projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych, jeżeli wymaga tego 

uzgodnienie. 
5. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych zagęszczenia 

gruntu. 
6. Pełnomocnictwo, jeżeli Inwestor zadania wskazany na pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszeniu będzie reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika. 
7. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo jeżeli w imieniu Inwestora 

występuje pełnomocnik. 
 
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. powierzchnię rozkopu, odkładu urobku, 
składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt itp.  
 
Opłaty skarbowe: 

1. Za wydanie decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044). 

2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobiera się 
opłatę skarbową w wysokości 17,00 złotych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044, cz. IV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   .......................... dnia ..........................  
 
...........................................................                                             
...........................................................  
(nazwa i adres inwestora lub pieczęć nagłówkowa firmy)  

 
Urząd Miejski w Wołowie  
Rynek 34  
56 – 100 Wołów 

 
W N I O S E K 

 
o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi 
gminnej:  
 
1. Miejscowość, nr drogi, ulica ................................................................................................. .  
2. Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego od ............................ do ........................... .  
3. Całkowita powierzchnia tablicy reklamowej ............................... m². 
4. Rodzaj tablicy jednostronna/obustronna. 

 
Osoba odpowiedzialna za stan, bezpieczeństwo i porządek w rejonie tablicy reklamowej 
................................................................................................................................................... .  

(Imię, Nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy) 
 

......................................................  
                                                                                                                                        (pieczęć lub podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do wniosku należy dołączyć: 
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:250 z zaznaczoną lokalizacją tablicy i podaniem 

odległości od krawędzi jezdni.  
2. Projekt graficzny reklamy z podaniem jej treści i kolorystyki. 
3. Projekt konstrukcji zawierający podstawowe wymiary. 

 
Opłaty skarbowe: 

1. Za wydanie decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044). 

2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobiera się 
opłatę skarbową w wysokości 17,00 złotych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044, cz. IV). 

 
 
 
 



 
                                                                                                   .......................... dnia ..........................  
 
...........................................................                                             
...........................................................  
(nazwa i adres inwestora lub pieczęć nagłówkowa firmy)  

 
Urząd Miejski w Wołowie  
Rynek 34  
56 – 100 Wołów 

 
W N I O S E K 

 
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie drogi gminnej:  
 
1. Opis i położenie nieruchomości (obręb, nr ew. gruntów/działki): 

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

.....................................................................................................................  
2. dotyczy drogi publicznej (nr drogi, nr działki): 

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

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

Do wniosku dołączyć: 
1. plan sytuacyjny lokalizacji zjazdu sporządzony przez osobę uprawnioną. 

 
 

......................................................  
                                                                                                                                      (pieczęć lub podpis) 

 
 
 
 
 
 

Opłaty skarbowe: 
1. Za wydanie decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044). 
2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobiera się 

opłatę skarbową w wysokości 17,00 złotych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044, cz. IV). 

 


