
URZĄD MIASTA Mszana Dolna 
Stanowisko pracy ds. inwestycji i infrastruktury technicznej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Sprawę załatwia
Stanowisko pracy ds. inwestycji i infrastruktury technicznej 
przyjmowanie wniosków – II piętro pok. 7, tel. (0-18) 331–00-59 wew. 210

• Marcin Długosz
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek – godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, powinien on zawierać nazwę 
jednostki, cel, lokalizację, powierzchnie oraz planowanych okres zajęcia pasa drogowego
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z zaznaczeniem jego granic i podaniem jego wymiarów planowanej 
powierzchni zajętego pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500
3.Informacja o sposobie zabezpieczania robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruch
4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym 
lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – 
budowlanej, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne itp.
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
1. Stawka opłaty za zajęcie do 50% szerokości jezdni 3,00zł m²/dobę
2. Stawka opłaty za zajęcie powyżej 50% szerokości jezdni 5,00zł m²/dobę
3. Stawka opłaty za zajęcie chodnika lub ścieżki rowerowej 2,00zł m²/dobę
4. Stawka opłaty za zajęcie zieleni przydrożnej lub pobocza 1,00zł m²/dobę
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Tryb odwoławczy: 
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000r Nr 98 
poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481)
4. Uchwała Nr XVIII/112/2007 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg miejskich dla których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 881, poz. 5817)




