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URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW  
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 077/ 480 14 60 
ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 

 
WYDANIE DECYZJI - ZAJ ĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji, 

przetargów i drogownictwa. 
2. I Piętro. 
3. Pokój nr 11. 
4. Telefon /077/ 480 14 71. 
5. E-mail: ireneuszsmal@polskacerekiew.pl 
 
WYMAGANE DOKUMENTY : 
1. Wniosek na formularzu (Formularz do pobrania w pokoju nr 11 lub w punkcie informacji 
dla klienta – pokój nr 16). 
2. 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. 
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeŜeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch 
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w 
istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 
4. UpowaŜnienie dla osoby działającej w imieniu Inwestora (jeśli dotyczy). 
5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót wymagane są dokumenty: 

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, jeŜeli nie 
jest wymagany projekt organizacji ruchu; 

2. Oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w 
pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej; 

6. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót organ wydający 
zezwolenie moŜe zaŜądać dodatkowo: 

1. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 
2. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach 

etapowego prowadzenia robót; 
 

OPŁATY :  

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV / 117 / 2004 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 
2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na 
terenie Gminy Polska Cerekiew opłatę nalicza uprawniony pracownik Urzędu Gminy. O jej 
wysokości Wnioskodawca poinformowany jest przed wydaniem decyzji.  
 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Wydanie decyzji - do 14 dni od daty złoŜenia wniosku. 
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ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY: 
Decyzję, moŜna odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w 
pokoju nr 11 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 
wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/. 
Od wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania. 
 
UWAGI : 
Decyzja wydana będzie do przedłoŜeniu dowodu wniesienia opłaty.  
 
PODSTAWA PRAWNA :  

Art. 39 i art. 40 w związku z art. 19 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych 
/Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zmianami/ oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 Nr 140 
poz.1481 ) oraz  
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. 
U. z 2000 Nr 98 poz. 1071z późn. zmianami/. 
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