
Karta usługi Nr 1/RII 

 
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU 
PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 
I. Forma realizacji usługi: 

 osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 
 inny: NIE DOTYCZY 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 
Podmiot zajmujący pas drogowy. 

III. Opis usługi: 
          Wydanie zezwolenia następuje na wniosek . Zezwolenie swoim zakresem obejmuje zajęcie pasa  
          drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym .    

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami:  
- plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego (nie 
dotyczy wniosków, do których  wymagany jest projekt organizacji ruchu),   
- plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem powierzchni zajęcia pasa drogowego . szczegółowych 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia, w przypadku 
podziału robót na etapy i prowadzenia ich w oparciu o harmonogram robót należy podać termin prowadzenia 
robót na poszczególnych  etapach zgodnie z harmonogramem – od dnia  do dnia)  
- oświadczenie o : 
     a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym , lub 
     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 
 - Zatwierdzony projekt tymczasowej/stałej (*) 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) albo  
     informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji  
      ruchu.  
2. Oświadczenie właściciela urządzenia o uiszczaniu opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia  
    niezwiązanego z funkcją drogi i potrzebami ruchu.  
3. Pełnomocnictwo , jeśli podmiot działa przez pełnomocnika. 
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa. 
 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 
 1.   Stawki opłat dziennych za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 powierzchni : 
    - jezdni do 20 % szerokości  - 3,00 zł  
    - jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 5,00 zł  
    - jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł  
   - chodnika , poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych , ścieżek rowerowych i ciągów pieszych   
     – 2,50 zł ,  
   - pozostałe elementy drogi – 2,00 zł  
    Przy prowadzeniu prac związanych z remontem elewacji budynku lub połaci dachowych stosuje się stawki w   
    wysokości 50% stawek określonych powyżej.  
   Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym:  
   - poza obszarem zabudowanym –  40,00 zł za 1 m2/rok   
   - w obszarze zabudowanym – 60,00 zł za 1 m2/rok  



   - na obiekcie mostowym – 160,00 zł za 1 m2/rok 
2. Opłata za udzielenie pełnomocnictwa  - 17,00 zł   

1) Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych oraz Uchwała Nr XXXV/332/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Rady Miejskiej Międzychodu w 
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (ze zmianami ). 

Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 
Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849  
lub w każdym innym punkcie przyjmowania opłat. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 
Niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu 
miesiąca 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 
Stanowisko ds. drogownictwa 
Referat/komórka odrębna:  Referat Inwestycji i Infrastruktury 
pokój:  206 telefon bezpośredni 95 748 81 36  
adres e-mail: drogownictwo@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  
Przysługuje. 
Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem 
Burmistrza Międzychodu  , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
Odwołanie przesyła się na adres: Burmistrz Międzychodu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka 
Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( 
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego , 
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania 
       zezwoleń na zajęcie pasa drogowego . 
4) Uchwała Nr XXXV/332/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (ze zmianami ). 
X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

 
XI. Formularze i wnioski do usługi: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Szanowny Interesancie! – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z objaśnieniami pod wnioskiem (formularzem), 
celem ułatwienia wzajemnej współpracy (realizacji podania/wniosku). 
 

Dane Wnioskodawcy:     
1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
(może być pieczęć Podmiotu): 

 miejscowość  data 
 

 
 
  

WNIOSEK/PODANIE O: 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA 
DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT 
W PASIE DROGOWYM 
 

2. Adres do korespondencji: 

 
 
 

   

 Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
3. Telefon kontaktowy:    
  Burmistrz Międzychodu 
4. Adres e-mail:  Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
  ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
5. Numer PESEL (osoby fizyczne):  64-400 MIĘDDZYCHÓD 
   
6. Numer NIP (osoby prawne):   
   
 

Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o: 
1) Wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi: 

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

           
            w obszarze zabudowanym/poza obszarem zabudowanym* w miejscowości:  
 
            ……………………………………………………… .  
 
Informacje niezbędne dla realizacji mojego uprawnienia: 
 
1. Nr i data decyzji lokalizacyjnej:  ..............................................................................................  
2. Wymiary , powierzchnia oraz rodzaj planowanych do zajęcia elementów pasa drogowego na 
    czas prowadzenia robót:   
   Powierzchnia na zajęcia pasa drogowego  ogółem .................. m2 , w tym: 
a/ jezdnia:  
    - zajęta do 20 % szerokości - dł............m  , szer.  ............m ,              powierzchnia .........m2,  

-zajęta powyżej 20 % do 50% szerokości - dł........m , szer.  ........m , powierzchnia .........m2,  
- zajęta pow. 50 % szerokości  - dł............m ,  szer.  ............m,          powierzchnia .........m2,  

b/ chodniki, pobocza -  dł. ...........m ,  szer. .............m ,                          powierzchnia ..........m2,  
c/ inne elementy drogi /............................ /  dł. .........m ,  szer.  ...... m ,powierzchnia............m2, 
3. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się :  
 
 od dnia .......................................................... do dnia ................................................ w celu:   
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... ……….. 
 
 
 



 
4. Rodzaj , wymiary , powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, 

lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
 
5. Wykonawca robót :  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................   
6. Zobowiązuje się do:   
- przystąpić do robót i zakończyć je w w/w terminie wraz z przywróceniem pasa drogowego  
  do stanu pierwotnego ,  
- zgłosić i uzyskać zgodę na wszelkie zmiany w sprawie i terminie wykonania robót , 
- powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i przygotowania do odbioru nawierzchni ,  
- przed przystąpieniem do robót uzyskać uzgodnienie od instytucji , których urządzenia 
  znajdują się w pasie projektowanych robót.  
7. Opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi i 

potrzebami ruchu , zgodnie z art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  i 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XXIII/145/2004 z dnia 29 czerwca 2004r. ze 
zm.  dokonywać będzie :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                            (nazwa właściciela urządzenia) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                                       (adres) 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia załączam: 
1)  

      2) 
      3) 
      4) 
       
 

OŚWIADCZENIE: 
Wniosek (podanie), dokumenty załączone oraz oświadczenia nie mają na celu uzyskania dokumentu potwierdzającego 
nieprawdziwą okoliczność mającą znaczenie prawne. Ponadto nie mają na celu wprowadzenia w błąd funkcjonariusza 
publicznego zarówno bezpośrednio (poprzez dostarczenie fałszywych informacji lub dokumentów) albo pośrednio. Za podstępne 
wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 – art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny. 
 

Szanowny Interesancie! – wskazanie danych w pkt.: 
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt 
5 lub 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 
na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 
……………………………………………… 

 
 
 
 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 
pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

 

Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usługi Nr 1/RII 
 


