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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w opolu informuje, że na
terenie województwa opolskiego od 2016 roku trwa proces regulacji stanów prawnych pasów
drogowych. W latach 2016-2019 został zrealizowany etap I, a w latach 2o2o-2oż3 będzie
realizowany etap II czynnoŚci geodezyjnych dotyczących pasów dróg krajowych (w tym
autostrady A-4), polegających na wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu i stabilizacji
punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy, stabilizacji
Świadkami betonowymi znaków granicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji
dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o poinformowanie lokalnej
społecznoŚci, np. poprzez powieszenie kopii niniejszego pisma na tablicach ogłoszeń
w miejscowoŚciach przez które przebiegają odcinki dróg krajowych lub autostrady:

1, o pi'acach geodezyjnych związanych z pomiai,ami granic pasa drogowego
realizowanych iny' rarnach w\t,. zadania. Zaznaczamy, że znaki graniczne i urządzenia
zabezpieczające te znaki, podlegają ochronie prawnej zgodnie Ustawą z dnia 17 rnaja 19B9
r, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2079 r. poz. 725 ze zm.), natomiast ochrona
Świadków betonowych z napisem ,,Pas Drogowy" podlega ochronie własności na podstawie
przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego,

2. o koniecznoŚci zaprzestania zajmowania pasa drogowego w sposób nieuprawniony,
gdy W wyniku wyżej wymienionych prac geodezyjnych ujawnione zostanie zajęcie pasa
drogowego, Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, rernontem,
utrzymaniem i ochroną dróg (np. budowlą, pracami rolnymi, itp.), zgodnie z art, 40 l.Jstawy z
dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2079 poz. 698 ze zm.) wymaga
kazdorazowego wystąpienia do GDDK|A Oddziału w Opolu, o odpowiednie zezwolenie wydane
w drodze decyzji administracyjnej lub zawarcie umowy. Za zajęcie pasa drogowego moze
być pobierana opłata.

Wobec powyższego, GDDKiA Oddziiał w Opolu zastrzega sobie mozliwość dochodzenia
konsekwencji prawnych od osób które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi ww.
znaki graniczne oraz zajmują pas drogowy bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.
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