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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreÊlenia warunków udzielania zezwoleƒ na zaj´cie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Zajmujàcy pas drogowy przed planowanym
zaj´ciem pasa sk∏ada wniosek do zarzàdcy drogi o wydanie zezwolenia na zaj´cie pasa drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç:
1) imi´ i nazwisko oraz adres lub nazw´ i siedzib´
podmiotu wyst´pujàcego o zaj´cie pasa drogowego;
2) cel zaj´cia pasa drogowego;
3) lokalizacj´ i powierzchni´ zaj´tego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchni´ reklamy;
4) planowany okres zaj´cia pasa drogowego.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y za∏àczyç:
1) szczegó∏owy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub
1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zaj´cia pasa drogo———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217,
poz. 2124.

wego, a w przypadku umieszczenia reklamy —
z podaniem jej wymiarów;
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, je˝eli zaj´cie pasa drogowego wp∏ywa na ruch drogowy lub
ogranicza widocznoÊç na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejàcej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
4. Projekt organizacji ruchu zwiàzany z robotami
prowadzonymi w pasie drogowym powinien okreÊlaç
sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeƒstwa ruchu drogowego.
5. W przypadku zaj´cia pasa drogowego w celu
prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y do∏àczyç dodatkowo:
1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub
1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego oraz informacj´ o sposobie zabezpieczenia robót, je˝eli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
2) oÊwiadczenie o posiadaniu wa˝nego pozwolenia
na budow´ obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zg∏oszeniu budowy lub prowadzonych robót w∏aÊciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.
6. W przypadku zaj´cia pasa drogowego w celu
prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa
w ust. 1, zarzàdca drogi mo˝e za˝àdaç dostarczenia
dodatkowych dokumentów, a w szczególnoÊci:
1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego
w pasie drogowym;
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2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zw∏aszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
§ 2. 1. Zezwolenie na zaj´cie pasa drogowego powinno okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) imi´ i nazwisko oraz adres lub nazw´ i siedzib´
podmiotu wyst´pujàcego o zaj´cie pasa drogowego;
2) cel zaj´cia pasa drogowego;
3) powierzchni´ zajmowanego pasa drogowego lub
powierzchni´ reklamy;
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3. W warunkach przywrócenia pasa drogowego,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, okreÊla si´:
1) zakres i technologi´ robót przywracajàcych stan
u˝ytecznoÊci;
2) sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa
drogowego;
3) zasady usuwania usterek i wad technicznych, powsta∏ych w ciàgu 24 miesi´cy od daty odbioru pasa drogowego.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

4) okres zaj´cia pasa drogowego;
5) wysokoÊç op∏aty za zaj´cie pasa drogowego oraz
sposób jej uiszczenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
———————
2)

2. W przypadku zaj´cia pasa drogowego w celu
prowadzenia robót zezwolenie na zaj´cie pasa drogowego powinno okreÊlaç dodatkowo:
1) sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z dokumentami, o których mowa
w § 1 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 1;
2) warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu u˝ytecznoÊci.

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia tracà
moc przepisy § 1—7, 9 i 12 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670,
z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968,
z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240)
utrzymane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz. 1953).

