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Wydział:  STRATEGII I ROZWOJU GMINY 
 
Nazwa usługi:  WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI 
GMINNEJ NA TERENIE MIASTA KALETY 
 
Wymagane dokumenty: 
Wniosek  powinien  zawierać:  - imię nazwisko (ew. nazwa firmy ), adres wnioskodawcy; - 
nazwa ulicy na  której  nastąpi  zajęcie  pasa; - wymiary zajmowanej powierzchni, z 
podaniem długości, szerokości i powierzchni zajętego pasa z podziałem  na  jezdnię  i  
pozostałe  elementy  drogi  (chodnik, pobocze, zatoka autobusowa  itp.); - charakterystyka 
urządzeń umieszczanych w pasie drogowym, z podaniem ich długości i wymiarów przekroju  
(w  przypadku  rur i kabli)   oraz  powierzchni  w  rzucie  poziomym; - wskazanie  osoby 
prowadzącej roboty w pasie drogowym  wraz  z  podaniem  danych  adresowych; - ew.  
wskazanie inspektora  nadzoru  robót  ( dla  inwestycji, które  zgodnie  z  prawem  
budowlanym  wymagają ustanowienia   inspektora  nadzoru); - wskazanie przyszłego 
administratora urządzeń umieszczanych w pasie drogowym;  -  określenie   terminu  zajęcia  
pasa  drogowego;  -  podpis wnioskodawcy.  

W przypadku zajęcia pasa drogowego na drogach o dużym natężeniu ruchu i wyższej klasie, 
jak również zajęcia pasa powodującego duże utrudnienia w ruchu i mogące znacząco 
wpływać na bezpieczeństwo użytkowników drogi zarządzający może wymagać dodatkowo 
uzupełnienia wniosku o projekt organizacji ruchu na czas trwania robót. Zalecane jest 
wcześniejsze uzgodnienie z tut. Urzędem konieczności wykonania w/w projektu – Wydział 
Strategii i Rozwoju, ul. Żwirki i Wigury nr 2, II piętro, pok. 20. 

    

Miejsce złożenia dokumentów: 
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 22) lub wysłać pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42 – 660 Kalety. 
 
Opłaty: 
Pobiera się opłaty naliczone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kaletach. 
 
 
Termin sposób załatwienia: 
Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja może być odebrana osobiście przez 
wnioskodawcę w pokoju nr 20 Urzędu Miejskiego w Kaletach. 
 
 



Podstawa prawna: 
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ; - art. 
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ; - art. 39 ust. 
3 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2013 r.  poz. 260.); 
- Uchwała Nr 161/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 listopada 2004 r.  
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 
miasta Kalety (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r., nr 13, poz. 330). 
 
Tryb odwoławczy: 
Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji na piśmie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalety. 
 
Dodatkowe informacje: 
Urząd Miasta Kalety 
42-660 Kalety, 
ul. Żwirki i Wigury 2, 
II piętro, pokój nr  20,  tel. 34 352-76-47 
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej przebiegającej przez teren gminy 
Kalety wydaje Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54. 
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren gminy 
Kalety wydaje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  ul. Lechicka 24. 
 
 
 
Formularze i wnioski do pobrania: 
 

Załącznik  - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 

 


