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Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie 

ul. Bernardyńska 24 

33-100 Tarnów 

 

WNIOSEK 

o wydania zezwolenia na ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
 
1. Lokalizacja (Nazwa ulicy).................................................................................................................... 

2. Cel zajęcia: OGRÓDEK GASTRONOMICZNY  

3. Planowany okres zajęcia pasa drogowego:  

 

od dnia .................................................................. do dnia .................................................................. 

4. Powierzchnia planowanego zajęcia w m
2
:.......................................................................................... 

 

- Chodnik: 

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 

- Zieleniec:   

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²    

- Inne elementy pasa drogowego: 

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   rodzaj ....................................  

Oświadczam, że: 

1. ogródek gastronomiczny zostanie zlokalizowany przed budynkiem, w którym znajduje się 

lokal gastronomiczny: 

 

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

/nazwa i adres lokalu/ 

2. lokal posiada własne zaplecze, 

3. posiadam tytuł prawny do dysponowania przedmiotowym lokalem gastronomicznym. 

 

Rodzaj decyzji: 

□ zajęcie pasa – nowa lokalizacja 

□ zajęcie pasa – kontynuacja zajęcia pasa*  nr decyzji ……………………………… 

 

Wnioskowany termin zajęcia pasa: od dnia ………………… do dnia ……………………… 

 
* w przypadku kontynuacji należy podać nr poprzedniej decyzji  (warunki zajęcia pasa muszą odpowiadać danym 

zawartym w pierwotnym wniosku) 

 

Adres osoby odpowiedzialnej i jej telefon.................................................................................................. 

WNIOSKODAWCA: 

 

Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu  

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

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

Adres / siedziba: .................................................... 

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

NIP lub PESEL:  

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

Nr telefonu: ........................................................... 



 
Załączniki*: 

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów  

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub  

ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu  

pojazdów lub pieszych, 
3. pozytywna opinia Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Tarnowa  

(jeżeli lokalizacja ogródka znajduje się w przestrzeni publicznej historycznego centrum miasta Tarnowa), 
4. zgoda Konserwatora Zabytów (jeżeli lokalizacja ogródka leży w strefie ochrony konserwatorskiej), 
5. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu strony wraz z potwierdzeniem  

wniesienia opłaty skarbowej 17,00 zł (jeśli dotyczy). 
 

*Załączniki wymienione w pkt 1-4 nie dotyczą kontynuacji zajęcia pasa, jeżeli  warunki zajęcia pasa odpowiadają danym  

zawartym w pierwotnym wniosku. 
 

 

 

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

                   podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

 

 

Wymogi dotyczące lokalizacji ogródków gastronomicznych: 

Zgodnie z § 5 Zarządzenia NR 381/2013 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 04 października 2013 r. w sprawie zasad 

umieszczania znaków, tablic, szyldów i reklam na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości miasta Tarnowa oraz zasad porządkowych dotyczących prowadzenia ogródków gastronomicznych 

 w przestrzeni publicznej historycznego centrum miasta Tarnowa 

 

Lokalizacja ogródków gastronomicznych historycznego centrum miasta Tarnowa, zwanych dalej „ogródkami”, może być 

dokonana zgodnie z opisanymi niżej zasadami: 

1) ogródki mogą być urządzone wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się lokal gastronomiczny posiadający 

własne zaplecze, 

2) pierwszeństwo w udostępnianiu miejsca mają lokale posiadające bezpośrednie wejście z ulicy, 

3) wyklucza się umieszczanie na terenie ogródków: urządzeń gastronomicznych, handlowych i nagłaśniających oraz 

podestów, 

4) napisy na parasolach, znajdujących się na terenie ogródków, mogą być umieszczane tylko na lambrekinach  

i zawierać informację o lokalu lub znak firmowy, 

5) formę, kolorystykę i wyposażenie ogródka oraz rozmieszczenie ogródków na płycie Rynku opiniuje Plastyk Miejski. 
 

Opłaty: 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) zajęcie pasa drogowego na 

cele niezwiązane z budową, przebudową,  remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, którą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa 

drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy  czym  zajęcie pasa drogowego 

przez okres krótszy niż 24 godziny  jest  traktowane  jak  zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 
Wysokość  stawek  opłaty  za  zajęcie pasa drogowego ustaliła Rada Miejska w Tarnowie  uchwałą Nr XXVI/375/2008 

z dnia 16 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu na terenie miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 r.  Nr 807, poz. 5844). 

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego - opłata za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy ogródka letniego wynosi: 

Kategorie dróg Wysokość opłaty 

Drogi krajowe 1,00 zł 

Drogi wojewódzkie 1,00 zł 

Drogi powiatowe 0,50 zł 

Drogi gminne 0,50 zł 

 

Za zajęcie pasa drogowego 

1) bez zezwolenia zarządcy drogi, 

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, 

3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi 

– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 

10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z przepisami dotyczącymi zajęcia pasa drogowego. 

 

Uwaga! 

Zezwolenie wydawane jest w terminie do jednego miesiąca. 

 


