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Decyzja na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego (do pobrania w Urzędzie 

Gminy  Zielonki  w pokoju 113 lub na stronie internetowej www.zielonki.pl – Urząd Gminy/ 

Jak załatwić sprawę/Referat Dróg i Komunikacji)

2. Załączniki:

 Plan sytuacyjny zajęcia pasa drogowego z wyliczeniem powierzchni szt. 1.

 Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub potwierdzenie wniesienia 

zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

 Projekt czasowej zmiany w organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót 

budowlanych.

 Uzgodnienie ZUDP (ksero mapy + opinia pisemna).    

Opłaty: 

I. Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej

II. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki NR

XIV/5/2020  z  dnia 30 stycznia 2020 roku, opłata uzależniona jest od powierzchni zajęcia pasa 

drogowego, ilości dni zajęcia oraz ewentualnie powierzchni pozostawionego obcego urządzenia 

w pasie drogowym.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Dróg i Komunikacji.

Nr pokoju: 113

Nr telefonu:  012 2850 850 wew. 113

Godziny urzędowania:  poniedziałek 9.15 - 16.45

                                      wtorek, środa, piątek 8.00 - 15.30 

http://www.zielonki.pl/
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Tryb odwoławczy: 

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta 

Gminy Zielonki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z 

późniejszymi zmianami).

2. Uchwała Rady Gminy Zielonki NR XIV/5/2020 z  dnia 30 stycznia 2020 roku

3. Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi

zmianami) 

Uwagi: 

1.  Wniosek  składany  jest  przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  po  uzyskaniu

prawomocnej  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub  przyjęciu  zgłoszenia  dla  robót  nie

wymagających pozwolenia na budowę.

2.  W przypadku wykonywania  robót  metodą przepychu lub przewiertu i  braku zajęcia

pasa  drogowego  istnieje  konieczność  złożenia  wniosku.  W  decyzji  nie  nalicza  się

wówczas  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  pozostaje  jednak  naliczona  opłata  za

pozostawienie obcego urządzenia.  
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