URZĄD GMINY ŁAGIEWNIKI
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
Tel.: /74/ 66 33 417, /74/ 89 39 455, /74/66 33 400
www. lagiewniki.pl,
e-mail: gmina@lagiewniki.pl
ePUAP: /kn6tnt963c/skrytka

K A R T A

U S Ł U G

Nr karty:
BGKMiD.7

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Jednostka
REFERAT BUDOWNICTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
odpowiedzialna MIESZKANIOWEJ I DRÓG
TEL.: /74/ 66 33 418
Wymagane
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
dokumenty
2. Plan sytuacyjny 1:1000 lub 1:500.
3. Pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez wykonawcę).
4. Projekt organizacji ruchu wraz z informacją o sposobie zabezpieczenia robót
– jeżeli jest wymagany.
5. Harmonogram robót.
6. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy.
Uwagi:
Sposób
Wniosek można złożyć:
załatwienia
➢ w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 1,
sprawy
➢ przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@lagiewniki.pl,
➢ przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP: /kn6tnt963c/skrytka,
➢ przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności
Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.
Opłaty
1. W związku ze złożeniem wniosku – brak,
2. W sytuacji reprezentowania strony przez Pełnomocnika – opłata skarbowa
w wysokości 17 - zł od udzielonego pełnomocnictwa.
Podstawa
1. Art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
prawna
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.470).
2. Art. 104, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Nr 98, poz. 735).
Termin
30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
składania
dokumentów
Termin
30 dni
realizacji
Tryb
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem
odwoławczy
Wójta Gminy Łagiewniki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Informacje
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary
dodatkowe
pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40
ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. z 2021 r.
poz. 1376).
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się:
a) zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi,
b) przekroczenie terminu zajęcia,
c) zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwolenia..
Formularze
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego stanowi załącznik do
wniosków
niniejszej karty.
i druki do
pobrania
Opracował:
Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Dróg
Sprawdził:

Sekretarz Gminy

Zatwierdził:

Wójt Gminy Łagiewniki

