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Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel. +48 (32) 642-10-38, fax. 642-15-44 Sekretariat@um.bukowno.pl 

 

 

Procedura udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  

Wymagane dokumenty: 
Wniosek PP-W01 (wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót)  
złożony z wyprzedzeniem 28 dni przed planowanym zajęcie pasa drogowego. 

 

Opłaty:  

Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.  
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635) zał. Do ustawy części  III ust. 44 poz. 9 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  14  dni 

 

Jednostka odpowiedzialna:  

Referat  Przedsięwzięć Publicznych 

Nr pokoju: 17 

Nr telefonu: 642-10-38   wew.  35 

Godziny urzędowania:   poniedziałek                                 8.00 – 16.00  
                             wtorek, środa, czwartek piątek    7.00 – 15.00                                      

Tryb odwoławczy:  

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Bukowno. Dokumenty składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

Podstawa prawna:  

1. Wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym: art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2, ust 3, 4, 11, 13 i 15 Ustawy z dn. 
21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 

2. Umieszczenie urządzeń technicznych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ust. 3, 5, 11, 
13a Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 

3. Awaryjne zajęcie pasa drogowego art. 40 ust. 14a Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.)  

4. Uchwały Nr :XXVII/163/04 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 02.04.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
(Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego z 2004 r. Nr 90 pozycja 1203)  

Uwagi:   
 

Teren zajęty pod budowę/ przebudowę zjazdu z drogi publicznej obejmuje: plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, 
składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe za 
wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg. 

 
 


