Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018
Burmistrza Grodkowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Karta usługi
Numer karty usługi: GK.II.7230.38.2018
Data utworzenia/ aktualizacji: 27-09-2018
Nazwa usługi:

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Wydział/komórka odpoWydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
wiedzialna:
Miejsce załatwienia
pok. nr 18, tel. 77 40 40 333,
sprawy:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adminiPodstawa prawna:
stracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2222 ze zm.)
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz.1264 ze zm.)
5) Uchwała Nr XII/135/04 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i opłat
z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie
Gminy Grodków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 37, poz.1095)
Wymagane dokumenty:

1) Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa
wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego.
2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
b) cel zajęcia pasa drogowego;
c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
d) planowany okres zajęcia pasa drogowego.
3) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
b) 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.
4) Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi
w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych
robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót
do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:

a) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację
o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
b) oświadczenie o:
- posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub
- zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, lub
- zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót
do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać
dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
a) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
b) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
Wysokość opłaty skarbowej:
Forma płatności:

17,00 zł - pełnomocnictwo
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu
przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie zlokalizowanej w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 29, w pokoju nr 11
w godz.:
• poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:00 – 14:00
• środa w godz. 7:00 -16:00
• piątek w godzinach 8:00-13:00.
Rachunek
bankowy:
Urząd
Miejski
w
Grodkowie
Bank PKO BP nr konta : 301020 3668 0000 5202 0015 7248.

Wysokość opłaty administracyjnej:

1) Dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym:
a) za zajęcie jezdni do 20% szerokości – 2,50 zł,
b) za zajęcie jezdni do 50% szerokości – 5,00 zł,
c) za zajęcie jezdni pow. 50% szerokości –7,50 zł,
d) za zajęcie chodnika i zatok postojowych – 3,00 zł,
e) za zajęcie pozostałych elementów (pobocza, rowów, itp.) – 2,00zł,
2) Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
3) Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest jak za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
4) Roczna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy urządzenia w związku z umieszczeniem urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
- poza terenem zabudowanym 10,00 zł
- w terenie zabudowanym 40,00 zł
- na obiekcie mostowym 160,00 zł
5) Dzienna stawka opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego w celu umieszczenia
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego:

a) obiekty handlowe i usługowe
- teren niezabudowany - 0, 30 zł
- teren zabudowany - 0,40 zł
b) dzienna stawka opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w związku
z umieszczeniem jej w pasie drogowym.
c) tymczasowe stoiska handlowe - 1,50 zł
d) dzienna stawka opłaty za 1m2 zajętej powierzchni pasa drogowego
na prawach wyłączności
e) tymczasowe stoiska handlowe - 1,00 zł
6) Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy.
7) Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat
obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowy.
Forma płatności:

przelewem bądź gotówką w kasie Urzędu

Inne opłaty:

brak

Termin załatwienia
sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postepowania administracyjnego
sprawę załatwia bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu
miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Odbiór decyzji:
– osobiście w pokoju nr 18
- za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres,
bez opłat pocztowych.
Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29,
49-200 Grodków pok. nr 10
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 a w terminie 14 dni od
daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Grodkowa.
1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
wydaje się na czas określony.
2.W zezwoleniu określa się m. in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
3. Za zajęcie pasa drogowego:
a) bez zezwolenia
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu
c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu wymierza się
w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 –
krotności ustalonej opłaty.
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Tryb odwoławczy:

Dodatkowe informacje:

Załączniki do pobrania:

Opracował:

Sprawdził:

Justyna
Bednarska, 27.09.2018
Arkadiusz Broda
..........................................
......................................................
(Imię i nazwisko, data)

(imię i nazwisko, data)

Zatwierdził:
Andrzej Romian
..............................................
(imię i nazwisko, data)

