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WARUNKI UZYSKANIA DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA WEJŚCIE Z ROBOTAMI
W PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ W SANOKU
Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy
drogi gminnej w Sanoku należy złożyć w siedzibie zarządcy drogi (punkt informacji
w budynku Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1) w terminie umożliwiającym jego
rozpatrzenie, tj. co najmniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia
prac.
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić
po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
Wniosek powinien zawierać następujące informacje i załączniki:
1) Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie
pasa drogowego, numer telefonu kontaktowego.
2) Nr i datę uzgodnienia (decyzji) dotyczącego sprawy – wydanego przez Burmistrza
Miasta Sanok.
3) Nr i datę zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Sanoku projektu organizacji
ruchu na czas trwania robót – jeśli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy, ogranicza
widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji
ruchu pojazdów lub pieszych.
4) Cel zajęcia pasa drogowego.
5) Szczegółową lokalizację robót (ulica, nr budynku, nr działki) – plan sytuacyjny
w skali 1: 500 lub 1:1000 z wyraźnie zaznaczonym obrysem zajmowanego odcinka
pasa drogowego.
6) Powierzchnię zajęcia pasa drogowego w rozbiciu na jezdnię, chodnik, pobocze, pas
zieleni (należy podać całkowita powierzchnię wyłączona z użytkowania wygrodzoną
barierami tj. powierzchnie wykopu + powierzchnie zajętą przez urobek z wykopu
+ powierzchnie zajęta przez pracujące maszyny (urządzenia) oraz niezbędna do pracy
robotników).
Podając powierzchnie poszczególnych elementów pasa drogowego (jezdnia, chodnik)
należy dodatkowo podać wymiary zajętej powierzchni poprzez określenie długości
i szerokości zajmowanego odcinka oraz podanie całkowitego wymiaru jezdni
w miejscu prowadzenia prac.
7) Długość, szerokość lub średnicę (zewnętrzną) układanych urządzeń w pasie
drogowym (rzut poziomy urządzenia w m2).
8) Czas trwania robót: ilość dni kalendarzowych i dokładny termin robót (od dnia do
dnia), w tym czas potrzebny do przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu
technicznego (całkowitego odtworzenia).
9) Nazwę i dokładny adres inwestora.
10) Nazwę i dokładny adres właściciela wbudowanego urządzenia, po ich umieszczeniu
w pasie drogowym.

URZĄD MIASTA SANOK
PROCEDURA ZAJĘCIA
PASA DROGOWEGO

EDYCJA:
A

INDEX:
1/Po-15

STRONA:

2

11) Dane personalne podmiotu bezpośrednio zajmującego pas drogowy.
12) W przypadku konieczności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego zajmujący pas drogowy winien dostarczyć wniosek wypełniony
i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela właściciela sieci (urządzeń)
umieszczonych w pasie drogowym na druku załączonym do niniejszej decyzji,
w którym właściciel sieci bierze na siebie odpowiedzialność za dalszą eksploatację
tych urządzeń i wyraża zgodę na ponoszenie stałych opłat rocznych w wysokości
ustalonej w Uchwale Nr XXXVII/383/05 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 lutego 2005
roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sanoka.
13) Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
organowi administracji architektoniczno – budowlanej lub potwierdzona za
zgodność z oryginałem kserokopię pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia
rozpoczęcia prac.
14) Pełnomocnictwo od inwestora – firmy, osoby dla której zostało wystawione
pozwolenie na budowę do załatwiania spraw formalno – prawnych związanych
z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (z pokwitowaniem wniesienia
opłaty skarbowej w wysokości 17 zł )
15) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadkach etapowania
prac.
W przypadku:
• samowolnego naruszenia pasa drogowego,
• przekroczenia terminu określonego w decyzji,
• zwiększenia zajętej powierzchni ponad określoną w decyzji
Zarządca drogi będzie pobierał karę pieniężną zgodnie z art. 40 ust. 12 i 13 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. - tekst jednolity
z późn. zm.) w wysokości 10-krotnych należnych opłat.
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Stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Sanoku w dniu wydania niniejszej
decyzji przedstawiają się następująco:
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, niezależnie od
rodzaju nawierzchni stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
a) jezdni do 50 % szerokości - 7,00 zł,
b) jezdni powyżej 50 % do całkowitego jej zajęcia - 10,00 zł,
2. Za zajęcie 1m2 powierzchni chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych oraz
pasów dzielących, zatok postojowych, autobusowych, ciągów pieszo- jezdnych - 5,00 zł.
3. Pozostałe elementy pasa drogowego - 1,00 zł
UWAGA!
Zajęcie pasa drogowego na okres krótszy niż 1 dzień jest traktowane jako zajęcie pasa
drogowego przez jeden dzień
4. Roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez
rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
a)
w poprzek pasa drogowego - 10,00 zł,
b)
wzdłuż pasa drogowego - 8,00 zł.
c)
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia
umieszczonego na drogowym obiekcie inżynierskim - 180,00 zł.
d)
za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych stawki opłat obniża się o 50%

UWAGA!
Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia w pasie drogowym. Za dzień umieszczenia
urządzenia uznaje się ostatni dzień zajęcia pasa drogowego w wyniku których zostały
umieszczone urządzenia.

URZĄD MIASTA SANOK
PROCEDURA ZAJĘCIA
PASA DROGOWEGO

EDYCJA:
A

INDEX:
1/Po-15

STRONA:

4

……………………………….…..…
…………………………….…..……
Nazwa wnioskodawcy, adres, telefon

………………… dnia ……………20.….

Burmistrz Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38 – 500 Sanok

WNIOSEK – część I
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Zgodnie z decyzją zezwalająca na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym wydanym
przez Burmistrza Miasta Sanok znak …………………../……/20.…r. z dnia ………….20..…r.
oraz projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Sanoku znak
………………….…... z dnia ……....…...… r. zwracam się z prośbą o wydanie decyzji na
zajęcie pasa drogowego – ulica ……………………………………………………………...
1. Cel zajęcia ( rodzaj planowanych robót ):
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. Całkowita powierzchnia zajmowanego odcinka pasa drogowego ( powierzchnia obejmuje
miejsce wykopu + pow. zajęta przez urobek z wykopu + powierzchnię zajętą przez
pracujący sprzęt oraz niezbędną do pracy robotników ) wynosi łącznie ………….…… m2
z czego:
- jezdnia – dł. ……..…..…mb x szer. ………..… mb = ……....…m2
(szerokość jezdni w miejscu zajęcia wynosi …….…...mb )
o nawierzchni (podać rodzaj nawierzchni)…………………………………………
- chodnik – dł. ….…...……mb x szer. ….….....… mb = …………m2
- pobocze – dł. ……………mb x szer. ……..…… mb = …………m2
- inne elementy pasa drogowego
…………………………………………………………………………………………...
Uwaga! W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym ulicy o nawierzchni gruntowej,
bez wyraźnie wydzielonych chodników, powierzchnie zajęcia wpisać w pozycji jezdnia.

3. Okres zajęcia pasa drogowego:
od dnia …..…………….20..…r. do dnia …………..……20...…r. tj. ……..…dni
(w przypadku etapowego prowadzenia robót należy załączyć harmonogram robót z
określonymi terminami i powierzchniami zajętych odcinków pasa drogowego)
4.

Inwestorem prac jest:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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5. Generalnym wykonawcą jest:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Odpowiedzialnym za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, zgodnie z § 11 pkt 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach praz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem jest jednostka organizacyjna prowadząca prace reprezentowana
przez:
Pana/Panią …………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...
7. Oświadczamy, że :
• W czasie zajmowania pasa drogowego zobowiązujemy się utrzymywać stan
zabezpieczenia i oznakowania robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.
• Po zakończeniu robót, zobowiązujemy się doprowadzić zajmowany teren do
poprzedniego stanu użyteczności i powiadomienia pisemnego zarządcy drogi
o zakończeniu prac, składając je w punkcie informacji Urzędu Miasta Sanok.
8. Prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wykaz załączników:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczonymi granicami działek oraz
zakreślonym kolorem obrys zajętej powierzchni pasa drogowego.
2. Kserokopię zatwierdzonego projektu organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na
ruch drogowy, bądź plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno – budowlanej.
4. Harmonogram prowadzenia robót (w przypadku etapowania robót ).
5. Upoważnienie inwestora zadania (wskazanego na pozwoleniu) do załatwiania spraw formalno –
prawnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zgody na
wykonywanie prac na jego majątku.
6. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią
w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego.
7. Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów

………………………….…………………..

Podpis i pieczątka imienna upoważnionego wnioskodawcy
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Uwaga!
Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy
drogi gminnej w Sanoku należy złożyć w siedzibie zarządcy drogi ( Urząd Miasta Sanok,
ul. Rynek 1 ) w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, tj. co najmniej na 1 miesiąc
przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić
po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego
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…………………………..………
………………………………..…

………………… dnia ……………20….

Nazwa wnioskodawcy, adres, telefon

Burmistrz Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38 – 500 Sanok

WNIOSEK – część II
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie drogowym
ulica. ……………………………………………… w Sanoku
termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w wyniku
których zostały umieszczone urządzenia infrastruktury techniczne od dnia ………….. 20… r.
do dnia ……………20….. r.
W załączeniu przedkładamy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004 r.) kserokopię projektu technicznego w skali
1:500
lub
1:1000
z
zaznaczonymi
granicami
pasa
drogowego
i naniesionymi wymiarami wbudowywanych urządzeń.
Zestawienie tabelaryczne wbudowywanych w pas drogowy ul. ……………………….
w Sanoku urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z projektu budowlanego :

Lp.
1
2
3

Rodzaj urządzenia
(np. rura, przewód,
studnia itp. )

Wymiary zewnętrzne
urządzenia (długość,
szerokość, średnica)
w rzucie poziomym

Lokalizacja
(wzdłuż / w poprzek
pasa drogowego)

Powierzchnia
[m2]
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Powierzchnia rzutu urządzenia wbudowanego w pas drogowy przy lokalizacji:
- w poprzek pasa drogowego (m2) ………………………………………………..
- wzdłuż pasa drogowego (m2) ……………………………………………………
- na drogowym obiekcie inżynierskim (m2) ………………………………………
Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku
od dnia …………………………. do dnia ………………………….
Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym po roku bieżącym
na…………………lat
Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż planowany okres
jego eksploatacji
Właścicielem urządzenia będzie:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Potwierdzam pod względem rzeczowym dane zawarte we wniosku.

………………………….…………………..

Podpis i pieczątka imienna upoważnionego wnioskodawcy

Uwaga!
1. Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia infrastruktury
technicznej w pas drogowy drogi gminnej w Sanoku należy złożyć w siedzibie zarządcy
drogi (Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1) w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie,
tj. co najmniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
2. Złożenie wniosku nie upoważnia do umieszczania urządzenia w pasie drogowym, które
może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej.
3. Pierwsza opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zostanie ustalona
w oparciu o art. 40 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. - tekst jednolity z późn. zm.), oraz stawek określonych
w Uchwale Nr XXXVII/383/05 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sanoka.

