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KARTA USŁUGI

Nr karty:
RI.0143.2.1.2014

WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI
ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DOROGOWEGO
Miejsce załatwienia
sprawy

Referat Inwestycji i Remontów;
Grażyna Adamiec – Z-ca kierownika referatu,
Pokój nr 11
Tel.: 12 284 98 13

Wymagane
dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi
gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Załączniki:
a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego lub
urządzenia, umieszczanego w pasie drogowym oraz naniesionymi
granicami działek.
b) Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie
zarządcy drogi.
c) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności
Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym
działalność gospodarczą.
d) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie
opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w
postępowaniu przez pełnomocnika.
e) Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie
zarządcy drogi.

Opłaty

Podstawa prawna

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł – za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiony
został pełnomocnik.
Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007
0250 0000 0521 0001
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260 z
późn. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z
późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz.430 z późn. zm).
Termin realizacji

Tryb odwoławczy

Do 30 dni.
Od decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub
urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Tarnowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej
obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem
umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem
rozpoczęcia inwestycji.
Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z
warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego,
może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

Informacje dodatkowe W zezwoleniu określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej
umieszczenia w pasie drogowym. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor
jest zobowiązany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania
robót budowlanych;
b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego
prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urządzenia.
Formularze wniosków
Wniosek
i druki do pobrania

Opracował: Dariusz Jeliczko

Sprawdził: Jan Chojka

Zatwierdził: Jan Pająk

Data: 25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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