
Zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie 

drogowym 

 

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej jest dostarczenie 

wypełnionego wniosku zawierającego : 

 

• Imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy występującej o zajęcie pasa drogowego 

• Imię, nazwisko, pesel oraz adres osoby lub firmy będącej inwestorem (jeśli zajmujący 

posiada pełnomocnictwo inwestora) 

• Cel zajęcia pasa drogowego, 

• Lokalizację robót, 

• Planowany okres zajęcia pasa (łącznie z odtworzeniem pasa drogowego), 

• Powierzchnię oraz rodzaj zajętego pasa (jezdnia do 20% szerokości, jezdnia powyżej 

20% szerokości do 100% szerokości, chodnik, pobocze, zatoka postojowa                                 

i autobusowa, plac w ciągu dróg powiatowych, ścieżka i droga rowerowa, ciąg 

pieszych oraz pasy dzielące, pozostałe elementy pasa drogowego) 

• Harmonogram robót (jeśli prace wykonywane są etapami), 

• Średnicę oraz długość urządzeń 

• Numer decyzji uzgadniającej lokalizację projektowanych urządzeń wydanej przez tut. 

zarząd, 

• Dane kierownika robót odpowiedzialnego za przebieg robót, 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez komisję ds. zarządzania 

ruchem na drogach gminnych i powiatowych, na czas wykonywania robót (jeśli 

wykonywane prace w pasie drogowym będą utrudniały ruch), 

• Pełnomocnictwo inwestora oraz dowód wpłaty 17,00zł  

•     Oświadczenie o: 

- posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub 

- zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno – budowlanej lub 

- 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 

• W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku o którym 

mowa zarządca może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów,                                

a w szczególności: 

- projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym. 

 

 Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej naliczane są na podstawie 

Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019r. 

 

Stawki roczne za umieszczenie 1m2 urządzenia w pasie drogowym z wyłączeniem obiektów  

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej: 

 

1. w terenie zabudowanym              30,00 zł 

2. poza terenem zabudowanym  30,00 zł 

3. na obiekcie mostowym            200,00 zł  

 



Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia  drogi  powiatowej  z wyłączeniem 

obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

 

1. jezdni do 20% szerokości                                                  6,00 zł 

2. jezdni, powierzchnia od 20% do 100% szerokości         10,00 zł 

3. chodnik, pobocze, zatoka postojowa i autobusowa, plac w ciągu dróg powiatowych, ścieżka  

    i droga rowerowa, ciąg pieszych oraz pasy dzielące         5,00zł 

4. pozostałe elementy pasa drogowego                                2,00 zł 

 

W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę 

opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia,  bez względu na zajętą część 

pasa drogowego oraz lokalizację    0,20 zł. 

 

Stawki roczne za umieszczenie 1m2 obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

1. w terenie zabudowanym              20,00 zł 

2. poza terenem zabudowanym  20,00 zł 

3. na obiekcie mostowym              20,00 zł  

 

 

 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia  2013r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. 

 


