
Zajęcie pasa drogowego  

W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym 
oraz o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy: 
1. Złożyć pisemnie do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie 
wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać: 

• imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę inwestora 
• cel zajęcia pasa drogowego 
• lokalizację zajęcia pasa drogowego 
• powierzchnię zajęcia pasa drogowego 
• wymiary urządzenia umieszczanego w pasie drogowym 
• termin zajęcia pasa drogowego 
• dane generalnego wykonawcy oraz osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace (kierownik 

budowy ) 
• dane właściciela ( inwestora ) umieszczanego urządzenia w pasie drogowym 
• podpis inwestora lub pełnomocnika 

2. Do wniosku należy dołączyć: 
• plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz profil podłużny we fragmencie dotyczącym 

zajmowanego pasa drogowego 
• decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie (na podstawie art. 29 Prawa budowlanego) zamiaru 

wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej 

• decyzję lokalizacyjną wydaną przez zarządcę drogi 
• zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót lub informacja 

o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu 
• w przypadku prowadzenia prac etapami należy przedłożyć szczegółowy harmonogram robót 
• pełnomocnictwo (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu 

uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł  

3. Opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego: 
a) jezdnia do 50% szerokości - 6,00 zł, 
b) jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zamknięcia 8,00 zł, 
c) chodnik, plac, ciągi pieszo-jezdne, zatoka, ścieżka rowerowa, pobocze-zieleniec, pasy dzielące, 
pozostałe elementy pasa drogowego 3,00 zł. 

4. Opłaty za umieszczenie 1 m2 powierzchni urządzenia w pas drogowy dróg powiatowych wyłączając 
obiekty mostowe - stawka roczna: 
 a) drogi powiatowe w  powiecie wejherowskim: 40,00 zł 

b) drogi powiatowe w powiecie puckim: 100,00 zł 

w pasie drogowym na obiektach mostowych: 

a) drogi powiatowe w  powiecie wejherowskim: 200,00 zł 
b) drogi powiatowe w powiecie puckim: 100,00 zł 
Opłaty:  

• 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, 
wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) 
w związku z częścią IV załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.) 

http://mzd.czest.pl/jak-zalatwic-sprawe/zajecie-pasa-drogowego-roboty/21-zajecie-pasa-drogowego-roboty


Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 

pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo 

Numer konta: 

5. Termin i sposób załatwienia:  
o wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa 

drogowego 

6. Podstawa prawna:  
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity z roku 2015 r. Dz. U. 

poz. 460)  ) 

7. Tryb odwoławczy:  
o od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą 
w Wejherowie 

o odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 

8. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:  
o w Sekretariacie ZD w Wejherowie - pok. 05 
o listownie na adres: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą 

w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo 

Więcej informacji można uzyskać w pok. 03 oraz pod numerem tel. 58 774 32 82 


