
 

 

Urząd Gminy Nowy Żmigród 

ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,  tel.  /0 - 13/ 441 56 05, fax.  /0 - 13/ 441 56 05 

e-mail: ugnz@pro.onet.pl,     www.nowyzmigrod.eu 

Godziny otwarcia Urzędu:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 730 – 1530 

środa:  730 – 1700 , piątek:  730 – 1400 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – UMIESZCZENIE REKLAMY 

Podstawa prawna 

 art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 460) 

 Uchwała Rady w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego na terenie Gminy  

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Gminy lub złożyć w sekretariacie 

Wymagane  

dokumenty  

 Wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku 

pracy) powinien zawierać: 
 imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego 

o zajęcie pasa drogowego 
 cel zajęcia pasa drogowego 
 lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego 
 planowany okres zajęcia pasa drogowego 

 szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem 
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa 
drogowego 

 zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego 
wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo 
powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów 
lub pieszych 

Opłaty  

 Przy złożeniu wniosku opłata skarbowa:  
 5,00 zł – podanie 

 0,50 zł za każdy załącznik 
 Po otrzymaniu decyzji - za zajęcie pasa drogowego wg Uchwały Rady 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie 

Gminy  
(znaki opłaty skarbowej można nabyć  w kasie Urzędu Gminy, parter, pok. nr 3) 

Termin załatwienia 
sprawy   

Przyjęty czas wydania decyzji 14 – 30 dni 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a za każdy załącznik 
do odwołania w wysokości 0,50 zł 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat  Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Grzegorz Ziomek 

Inne informacje  

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. 

Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość:  

 niedopuszczenia  do  ustawienia  tablicy informacyjnej  o  ile stwierdzi, że 
wykonana  jest  w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może  być 

niebezpieczna dla użytkowników pasa drogowego.  

 cofnięcia  zezwolenia, o ile stwierdzi , że wygląd tablicy reklamowej lub jej 
lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym oświadczeniem.  

Opracował:  Grzegorz Ziomek – inspektor, 08.07.2015r. 
Sprawdził:  Jerzy Pietruś – kierownik IOŚ, 08.07.2015r. 
Zatwierdził: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, 08.07.2015r. 
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