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Nr: 

KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 
15-07-2019 r. 

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz lokalizacji w 

pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

Podstawa 

prawna 

1. Art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych  
2. Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr VI/46/19 z dnia 17 

czerwca 2019 r., zmieniająca Uchwałę XI/76/07 z dnia 23 listopada 
2007 r. Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zmieniona Uchwałą Nr 
XXXI/252/09 z dnia 16 września 2009 r 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

 
1. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej  

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie  
ul. Ks. Czerwionki 39, pok. nr 8b  
telefon informacyjny: tel. 077-461-11-40 w. 38  
e-mail informacyjny: a.ulman@kolonowskie.pl 

  

 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

 
            Arkadiusz Ulman  

Wymagane 

dokumenty 

• Wniosek musi zawierać imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę 
podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;  

• cel zajęcia pasa drogowego;  

• lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego;  

• planowany okres zajęcia pasa drogowego,  

• szczegółowy harmonogram robót.  
               Do wniosku, należy załączyć:  
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem 
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa 
drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej 
wymiarów;  
2) 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.  
             W celu prowadzenia robót należy dołączyć:  
1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem 
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie 
zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;  
2. oświadczenie o:  
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w 
pasie drogowym lub  

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej, lub  
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których 
sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub 
mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Zwolniony  

 

Termin 

składania 

dokumentów 

 
W godzinach pracy urzędu 

Rozstrzygniecie  Decyzja 

Termin 

realizacji 

Miesiąc czasu od momentu złożenia wniosku 

Tryb 

odwoławczy 

Od wydanej decyzji, stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje 
prawo wniesienia odwołania. Organem odwoławczym jest Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Opolu. Termin wniesienia odwołania od decyzji -14 dni, 
liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie  wnosi się za pośrednictwem 
Burmistrza Kolonowskiego 

Uwagi 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia 

Informacje 

dodatkowe 

Wysokość opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego określono w przepisach : 
Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr VI/46/19 z dnia 17 czerwca 2019 
r., zmieniająca Uchwałę XI/76/07 z dnia 23 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w 
Kolonowskiem w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego, zmieniona Uchwałą Nr XXXI/252/09 z dnia 16 września 2009 r (Dz. 
Urzędowy Woj. Opolskiego nr 87 poz. 1283 . 

Wzory 

wniosków 

 

 
Sporządził: Arkadiusz Ulman 


