
ZARZĄDZENIE NR 37/2018
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg 
wewnętrznych będących własnością Gminy Pysznica na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 8 ust.2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) oraz art. 11 i 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

zarządzam,  co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych, w rozumieniu 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  o drogach publicznych, stanowiących własność Gminy Pysznica – zwanych dalej 
drogami wewnętrznymi - na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych 
dróg.

§ 2. 1. Zasady wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych  określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Stawki czynszu dzierżawnego  określa  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na zaęcie drogi wewnętrznej w celu prowadzenia w niej/na 
niej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określa  załączniki nr 
3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na zajecie drogi wewnętrznej w celu umieszczenia  
w niej/na niej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego określa  załączniki nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Tadeusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2018

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zasady wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych

§ 1. 1. Zajęcie  drogi wewnętrznej odbywa się odpłatnie na podstawie umowy dzierżawy  zawartej przez 
Gminę Pysznica z zajmującym drogę wewnętrzną w celu:

1) prowadzenia robót  na  drodze wewnętrznej w zakresie niezwiązanym z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną  tej drogi;

2) umieszczenia w drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia na drodze wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania  
drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) wykorzystania drogi wewnętrznej  na prawach wyłączności w celach innych niż w pkt. 1-3.

2. W przypadku prowadzenia robót na drodze wewnętrznej w zakresie związanym z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną drogi, zajęcie tej drogi może nastąpić nieodpłatnie na podstawie umowy 
użyczenia zawartej przez Gminę Pysznica z zajmującym drogę wewnętrzną.

3. Drogi wewnętrzne mogą być użyczane:

1) jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom organizacyjnym jednostek samorządu terytorialnego 
oraz jednostkom pomocniczym Gminy Pysznica;

2) innym podmiotom w celu organizacji zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń, imprez 
plenerowych oraz budowy instalacji infrastruktury technicznej przekazywanej na własność Gminie 
Pysznica.

§ 2. 1. Zajęcie drogi wewnętrznej może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy cywilno-prawnej 
podpisanej przez obie strony i na warunkach określonych w tej umowie.

2. Zajęcie  drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy dzierżawy lub użyczenia skutkuje koniecznością 
uiszczenia na rzecz Gminy Pysznica wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

§ 3. 1. Przed planowanym zajęciem  drogi wewnętrznej zainteresowany podmiot składa do Gminy Pysznica  
wniosek o zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia  tej  drogi. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zawarcie umowy;

2) cel dzierżawy / użyczenia;

3) lokalizację i powierzchnię fragmentu drogi wewnętrznej, który ma być zajęty, a w przypadku reklamy- jej 
powierzchnię;

4) planowany okres zajęcia drogi.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca załącza:

1) pełnomocnictwo jeżeli zainteresowany podmiot reprezentowany jest przez pełnomocnika;

2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 
planowanej powierzchni zajęcia drogi, a w przypadku reklamy- z podaniem jej wymiarów;

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie drogi wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 
widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenei zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub 
pieszych;

4) informację o sposobie zabezpieczenia robót;

5) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego na drodze lub 
zgłoszeniu budowy albo prowadzonych robót właściwemu organowi.
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3. W przypadku zajęcia  drogi w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Gmina 
Pysznica może żądać dołączenia  dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;

2) harmonogramu prowadzenia robót.

4. W przypadku zajęcia drogi w celu umieszczenia w niej urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektu 
budowlanego do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć dodatkowo:

1) kserokopie załącznika graficznego do projektu zagospodarowania działki uzgodnionego z właściwym 
organem;

2) kserokopię uzgodnienia z Gmina Pysznica projektu urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektu 
budowlanego umieszczanego w drodze,

5. Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej  należy złożyć  na co najmniej 14 dni przed planowanym 
rozpoczęciem robót.

6. Zajmujący  drogę zawiadamia Gminę Pysznica o zakończeniu prac, a w przypadku prowadzenia robót 
niezwiązanych z budową, przebudową, lub remontem drogi zawiadamia o przywróceniu dzierżawionego/ 
użyczonego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności nie później niż w ostatnim dniu 
dzierżawy/ użyczenia.

7. Gmina Pysznica dokonuje odbioru zajmowanego odcinka drogi sporządzając protokół.

§ 4. 1. W przypadku awarii urządzeń zlokalizowanych w drodze  wewnętrznej właściciel urządzenia lub 
jednostka eksploatująca urządzenie niezwłocznie zawiadomi Gminę Pysznica o zajęciu  drogi w związku 
z awarią. Do zawiadomienia należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczona 
powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

2. Na podstawie zawiadomienia Gmina sporządza projekt umowy dzierżawy/użyczenia zajętego fragmentu 
drogi wewnętrznej , z uwzględnieniem stawek określonych w załączniku nr 2 i przedkłada go właścicielowi 
urządzeń zlokalizowanych w drodze wewnętrznej.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2018

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wysokość stawek czynszu dzierżawnego za zajecie drogi wewnętrznej będących własnością Gminy 
Pysznica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drogi

1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za każdy dzień zajęcia  drogi w celu prowadzenia na niej /w niej 
robót w wysokości:

1) zajęcie do 50 %  (włącznie ) szerokości jezdni – 2 zł/m2;

2) zajęcie powyżej 50 % szerokości jezdni         -   4 zł/m2;

3) zajęcie chodnika w ciągu dróg                         -  2 zł/m2;

4) zajecie pozostałych elementów drogi              – 2 zł/m2.

2. Ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego za umieszczenie w drodze urządzeń  infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości:

1) urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne:

- pod jezdnią i chodnikiem - 6 zł/m2,

- inne elementy drogi – 3 zł/m2.

2) pozostałe urządzenia:

- pod jezdnią i chodnikiem - 50 zł/m2,

- inne elementy drogi – 30 zł/m2.

3. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za każdy dzień zajęcia drogi w celu  umieszczenia  w drodze/ na 
drodze obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam w wysokości:

1) umieszczenie obiektów budowlanych – 0,20 zł/m2;

2) umieszczenie  reklam – 2 zł/m2.

4.  Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za każdy dzień zajęcia drogi na prawach wyłączności w celach 
innych niż wymienione w ust. 1-3 w wysokości: 2 zł/m2.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2018 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

                                                                        ................................... dn. ..................... 
 
............................................ 

............................................ 

............................................                                                       

  oznaczenie strony (imię, nazwisko, adres 
        lub nazwa i siedziba inwestora) 
 

         
 
 

WÓJT GMINY PYSZNICA 
 

 
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na zajęcie drogi wewnętrznej 

na czas prowadzenia  robót związanych z umieszczaniem urządzeń 
infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. 
 

(PROWADZENIE ROBÓT) 
 
  

 Proszę o zawarcie umowy dzierżawy na zajęcie drogi wewnętrznej  

 nr .............   nazwa drogi  ................................................................. w miejscowości 

................................ dokładna lokalizacja  .................................................................  

.................................................................................................................................... 

od km .... + .......... do km .... + .........  po stronie ..............................w celu wykonania:  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót:....................m², 

w tym: - jezdnia ...................................................................................... = ..............m² 

- chodnik, pobocze, plac, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy, ciąg pieszojezdny, pas 

dzielący   ................................................................................................ = ..............m² 

- pozostałe .............................................................................................. = ............. m² 
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2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: od dnia.....................do dnia ............... 

tj. dni .......... .  

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu 

poprzedniego i przekazania go protokółem odbioru podpisanym przez przedstawiciela UG Pysznica. 

3. Inwestorem robót (zgodnie z pozwoleniem na budowę) jest: .................................... 

    .................................................................................................................................... 

     ...................................................................Nr NIP.................................................... 

     sprawę prowadzi Pan/i ............................................... tel. ........................................ 

4. Wykonawcą robót będzie: ......................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

5. Kierownikiem budowy (robót) - odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie        

z projektem, zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie 

porządku, będzie Pan/i ..............................................., zam. ul. ..................................  

nr ............, kod pocztowy .......................... m-ć ........................................................, 

nr uprawnień ....................................................   tel. służbowy ...................................  

tel. komórkowy .......................................... tel. domowy ............................................... 

 
6. Inspektorem nadzoru będzie Pan/i ..................................................................., 

zam. ul. ................................................. nr ............, kod pocztowy ........................... 

m-c ........................................................, nr uprawnień ..............................................  

tel. służbowy ........................................  tel. komórkowy .......................................... 

tel. domowy ............................................... 

 

       PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 

 
 
 
                                                                    ...................................................... 
                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy 
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Informacje dodatkowe: 
 
Potwierdza się przyjęcie zlecenia na naprawę (odbudowę) nawierzchni i innych  
 
elementów drogowych w terminie jak wyżej: ................................................................. 
                                                                                                                               nazwa przedsiębiorstwa 
 

....................................................................................................................................... 
 
Rodzaj i zakres przyjętych robót: ................................................................................ 
 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
Kierownikiem robót drogowych (odpowiedzialnym za wykonanie robót), będzie Pan/i 

..............................................., zam. ul. .............................................. nr ............, kod 

pocztowy .......................... m-c ........................................................, nr uprawnień 

.......................................................   tel. służbowy ..................................................  

tel. komórkowy .......................................... tel. domowy ............................................... 

 
 
 
                                                                    .................................................................. 
                                                                                                                                       podpis / pieczęć wnioskodawcy 

 

W załączeniu przedkładam:* 
1. projekt budowlany (z opinią ZUD) minimum plan sytuacyjny i profil podłużny – 1 egz.                                   

(we fragmencie dotyczącym pasa drogowego),** 
2. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Wójta Gminy Pysznica, 
3. prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej,** 

4. zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót – 1 egz.,** 
5. informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji 

ruchu, 
6. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia (szkic) w skali 1:500                        

i szczegółowe wyliczenie zajętych powierzchni pasa drogowego, 
7. pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowanie go przez osobę trzecią w 

sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego + opłata skarbowa - 17 zł - wpłata na 
konto UG Pysznica, *** 

8. harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami, 
9. oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się pełnienia obowiązków kierownika 

budowy i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,** 
10. inne........................................................................................................................... 
  
- * niepotrzebne skreślić, 
- ** dopuszcza się złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 
- *** ustawa z dnia 16 listopada 2006 r .o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) 
        - wpłata na konto Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 277 w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg  
       o/Nisko   nr konta: 63 9434 1025 2006 1695 1311 0001 
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                                                                                                                Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2018 

                                                                                                                Wójta Gminy Pysznica 

                                                                                                                z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

                                                             ................................... dn. ..................... 
 
............................................ 

............................................ 

............................................                                                       

    oznaczenie strony (imię, nazwisko, adres 
        lub nazwa i siedziba inwestora) 

  
  

                                  WÓJT GMINY PYSZNICA 
 
 

 
Wniosek  

o zawarcie umowy dzierżawy na zajęcie drogi wewnętrznej w celu 
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
 

(OPŁATY ROCZNE) 
 
  

 Proszę o zawarcie umowy dzierżawy na zajecie drogi wewnętrznej 

 nr .............   nazwa drogi  ................................................................. w miejscowości 

................................ dokładna lokalizacja  .................................................................  

.................................................................................................................................... 

od km .......... + .......... do km ......... + .........  po stronie ............................................. 

w celu umieszczenia: ................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

1. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym: 

a) w obszarze zabudowanym...................................................................=...........m² 

- w tym: wzdłuż drogi, w jezdni ......................................................................= ......... m2 

                                poza jezdnią....................................................................... = .........m2 
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- w poprzek jezdni ..........................................................................................= ..........m2 

b) poza obszarem zabudowanym............................................................. =..........m² 

- w tym: wzdłuż drogi, w jezdni ......................................................................= ......... m2 

                                poza jezdnią....................................................................... = .........m2 

-                w poprzek jezdni        ........................................................................= ......... m2 

2. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku 

od dnia  .......................do  31 grudnia ......... r.  tj. ........ miesięcy.  

3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na ....... lat, 

słownie lat: ..................................................................... tj. do 31 grudnia ..........  roku.  

Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż 

planowany okres jego eksploatacji. 

3. Właścicielem urządzenia będzie: ............................................................................. 

    ................................................................................................................................... 

ul. ................................................ nr ............, miejscowość ......................................... 

kod pocztowy .............. poczta ........................ , Nr NIP............................................... 

4. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie 

decyzji Nr .................................................... z dnia ....................................................... 

wydanej przez ................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

        

PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 

 
 
 
 
 
                                                                    ...................................................... 
                                                                                                                         Podpis / pieczęć wnioskodawcy 
 

 

W załączeniu przedkładam:* 
 
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic              

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 
2. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Wójta Gminy Pysznica. 
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