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Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autost「ad OddziaJ w Opolu informuje, Ze na

terenie wQjew6dztwa opoiskiego od 2016 roku trwa proces regulaqji stan6w prawnych pas6w

drogowych. W Iatach 2016-2019 zostat zrealizowany etap II a W latach 202O-2023 bQdzie

reaIizowany etap II czynnoSci geodezyjnych dotycz印ych pas6w dr6g krajowych (W tym

autostrady A-4), POlegajacych na wznowieniu znak6w granicznych, WyZnaCZeniu i stab帥za画

Punkt6w granicznych dziatek ewidencyjnych stanowi印ych pas drogowy, sta踊zaqji

Swiadkami betonowymi znak6w granicznych wraz ze sporzadzeniem dokumentacji

dotyczacej zajecia pasa drogowego.

W zwiazku z powyZszym, ZWraCamy Sie z proSba o poinfo「mowanje Iokalnej

SPOlecznoscI, nP・ POPrZeZ POWieszenie kopii niniejszego pisma na tab=cach ogfoszeh

W miejscowoSciach przez kt6re przebiegaja odcinki dr6g krajowych lub autostrady:

1"　O PraCaCh geodezyjnych zwiazanych z pomiarami granic pasa drogowego

_坦典型vyam任h_音型臆ramaCh二_WvyLノZadania. Zaznaczamy, Ze znaki g「aniczne i urz如zenia

Zabezpieczajace te znaki, POdlegaja ochronie prawnej zgodnie Ustawa z dnia 17 m却a 1989

r. P憎wo Geodezyine /焔rtog帽#czne (Dz.∪. 2019 r. poz. 725 ze zm.), natOmiast ochrona

Swiadk6w betonowych z naPisem "Pas Drogowy〃 ‾podlega ochronie‾ wねsnoSci na podstawie

PrZePISOW Og6!nych Kodeksu Cyw冊ego,

2, O koniecznoSci zaprzestania zajmowania pasa drogowego w spos6b nieuprawniony,

gdy w wyniku wyzeJ Wymienionych prac geodezyjnych ujawnione zostanie zajecie pasa

drogowego. Zajecie pasa drogowego na ceIe niezwiazane z budowa, PrZebudowa, remOntem,

utrzy読aniem i ochrona dr6a`(np, budow也PraCami roInymi, itp.), ZgOdnie z art. 40 Ustawy z

dnia　21,03.1985　r. o d子ogach pub〃cznych (Dz, ∪. 2019　poz. 698　ze zm.) vrymaga

ka之dorazowego wystapienia do GDDKiA Oddziatu w Opolu, O :odpowiednie zezwolenie wydane

W drodze decyzji admini5tracyjnej Iub zawarcie umowy. Za zajecie pasa drogowego moZe

by6 pobjerana opfata.

Wobec powy之szego, GDDKiA Oddziat w Opolu zastrzega sobie moZliwoSC dochodzenia一‾

konsekwenqji prawnych od os6b kt6re zniszcza, PrZeSuna lub uczynia niewidocznymi ww,

Znaki graniczne oraz zajmuja pas drogowy bez wymaganego zezwoIenia zarzadcy d「ogi.
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