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Załącznik nr 4 

do zarządzenia nr 29/2018 Dyrektora ZDiZ w Suwałkach 

z dnia 25.05.2018 r. 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE  NIEZWIĄZANE  

Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, REMONTEM, UTRZYMANIEM  

I OCHRONĄ DRÓG  

 
1) PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

5. Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wysokości opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. 

6. Obowiązujące zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz placów miejskich będących własnością 

Gminy Miasto Suwałki 

7. Obowiązujące zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wprowadzenia „Instrukcji na 

odtworzenie nawierzchni pasa drogowego, parkingu i placu miejskiego, naruszonych w 

wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągowych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych itp.” 

8. Obowiązujące zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

przyjmowania wniosków i wydawania zezwoleń na lokalizację sezonowych ogródków 

gastronomicznych oraz innych obiektów i instalacji przestrzennych na terenach przestrzeni 

publicznych w Suwałkach” 

 

2) FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Decyzja administracyjna / Umowa cywilno-prawna. 

 

3) WYMAGANE DOKUMENTY: 

 Wniosek na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodny ze 

wzorem (formularz wniosku nr 4a); 

 Wniosek na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności zgodny ze wzorem (formularz 

wniosku nr 4a); 

 Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodny ze 

wzorem (formularz wniosku nr 4b); 

 Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodny ze wzorem 

(formularz wniosku nr 4b); 

 Wniosek na lokalizację reklamy w pasie drogowym zgodny ze wzorem (formularz wniosku nr 

4c); 

 Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym zgodny ze wzorem (formularz wniosku 

nr 4d); 

 Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego zgodny ze wzorem (formularz wniosku nr 4e). 

 

4) MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 

Biuro:  

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, 

 

http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-zaj%C4%99cie-pasa-drogowego-dzia%C5%82ki-prowadzenie-rob%C3%B3t-na-prawach-wy%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-zaj%C4%99cie-pasa-drogowego-dzia%C5%82ki-prowadzenie-rob%C3%B3t-na-prawach-wy%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-zaj%C4%99cie-pasa-drogowego-dzia%C5%82ki-prowadzenie-rob%C3%B3t-na-prawach-wy%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-umieszczenie-urz%C4%85dze%C5%84-infrastruktury-techn.-obiekt%C3%B3w-budowlanych.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-umieszczenie-urz%C4%85dze%C5%84-infrastruktury-techn.-obiekt%C3%B3w-budowlanych.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-lokalizacj%C4%99-reklamy.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-lokalizacj%C4%99-reklamy.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-umieszczenie-reklamy.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wniosek-na-umieszczenie-reklamy.doc
http://zdiz.suwalki.pl/wp-content/uploads/2018/05/Zg%C5%82oszenie-awaryjnego-zaj%C4%99cia-pasa-drogowego.doc
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5) OPŁATY:  

 Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank PEKAO SA o/Suwałki 22 1240 5211 1111 0000 

4921 9744; 

 Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest na podstawie obowiązującej uchwały Rady 

Miejskiej w Suwałkach. Opłatę należy wnieść na rachunek Zarządu Dróg i Zieleni w 

Suwałkach Bank PEKAO SA o/Suwałki Nr 94 1240 3363 1111 0010 4335 3328. 

 

6) TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA: 

Rozpatrzenie
 
wniosku nastąpi w terminie określonym w art. 35 k.p.a. 

 

7) TRYB ODWOŁAWCZY: 

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni 

w Suwałkach* 

 

8) DODATKOWE INFORMACJE: 

W przypadku umieszczenia nowych obiektów (reklam, kiosku handlowego, obiektu budowlanego 

lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego) w pasie drogowym konieczne jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej 

lub warunków technicznych. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
*dotyczy zezwoleń w formie decyzji administracyjnych 


