
 

1 
 

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 07 

kwietnia 2021 roku 
w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg 

wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn. Na podstawie art. 

30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o    samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 

2338, z 2021 r. poz. 54), art.11 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 

z 2021 r. poz. 11, 234) zarządzam co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych 

będących własnością Gminy Kawęczyn. 

2. Zasady określone w niniejszym zarządzeniu dotyczą dróg 

wewnętrznych (niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych) 

będących własnością Gminy Kawęczyn, zwanych dalej drogami 

wewnętrznymi. 

§ 2.  

Zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele 

niezwiązane z ich budową, przebudową remontem, utrzymaniem i 

ochroną, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.  

Zasady ustalania oraz wysokości opłat tytułem zajęcia pasa drogowego 

dróg wewnętrznych, określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 4. 

Do niezbędnych załączników w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg 

wewnętrznych, dla których właścicielem jest Gmina Kawęczyn, na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg należą: 

1. Załącznik nr 3 - wniosek o wydanie zgody na prowadzenie w pasie 

drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, 

przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg. 

2. Załącznik nr 4 - wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego drogi wewnętrznej, celem umieszczenia w nim 
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urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego. 

3. Załącznik nr 5- wniosek o wydanie zgody na umieszczenie w pasie 

drogi wewnętrznej reklamy. 

4. Załącznik nr 6 - zawiadomienie o awarii urządzenia niezwiązanego 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego znajdującego się w pasie drogowym drogi 

wewnętrznej. 

5. Załącznik nr 7 - wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego w celu ustawienia obiektu handlowego / stoiska 

handlowego 

6. Załącznik nr 8- wzór umowy związany z zajęciem pasa drogowego 

drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Kawęczyn. 

7. Załącznik nr 9 - wzór umowy związany z umieszczeniem urządzenia 

w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Kawęczyn 

(np. umowa dzierżawy). 

§ 5.  

Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. drogownictwa i 

infrastruktury technicznej.  

§ 6.  

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 

Rozwoju Gminy. 

§ 7.  

Traci moc zarządzenie nr 7/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 

określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych 

będących własnością Gminy Kawęczyn. 

§ 8.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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