Urząd Gminy w Czastarach
98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie
www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Nazwa procedury:
ZEZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY (umieszczenie –
pozostawienie urządzenia obcego w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania
robót)
2.Komórka odpowiedzialna:
Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej, komunalnej, dróg lokalnych i komunikacji
- Insp. Tadeusz Głowinkowski
Nr pokoju: 15
Nr telefonu: (0-62) 78 43 111 wew. 18
Fax: (0-62) 78 43 191
3.Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.
zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie określenia warunków
udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
- Uchwała Nr XXVIII/182/2014 Rady Gminy Czastary z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Czastary
4. Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. kserokopię decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Zarządcę drogi.
3. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500z zaznaczeniem granic i podaniem
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa
drogowego z określeniem sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa (TAK/NIE).
- projekt organizacji ruchu należy dołączyć, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy
lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji
ruchu pojazdów i pieszych.
5.Pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik wraz z dowodem dokonania
opłaty skarbowej wymaganej przepisami ustawy o opłacie skarbowej
6.Harmonogram robót, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
5. Opłaty
6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
1.Opłatę za zajęcie pasa drogowego –ustala się jako
iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej
Do 30 dni
2
powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za 1 m
pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa
drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez
okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako
zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

2. Opłatę roczną za umieszczanie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn
liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i
stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w
pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata
obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na
obiekcie inżynierskim.
Płatne na konto :
Gmina Czastary
69 9256 0004 3900 0101 2000 0030

7. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu
za pośrednictwem Wójta Gminy Czastary w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Dodatkowe informacje:
Decyzja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłana pocztą za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

Czastary, dnia……...…...........….
…………………………………………….....................
……………………………………………………………
……………………………………………………………
nazwa i adres jednostki wnioskującej, inwestora

WÓJT GMINY CZASTARY
ul. Wolności 29
98-410 Czastary
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
1. Lokalizacja: droga gminna nr. ........................... w ciągu ulicy .......................................
w miejscowości .................................................. .
2. Cel zajęcia ................…………………..........................................................................…..…
…………………………………………………………………………………………
……....
3.




Powierzchnia zajęcia:
jezdni ..................................m2
chodnika ............. ...............m2
pobocza ..............................m2

4. Czas zajęcia od dnia ............................................. do dnia ......................................... razem
dni ..... .
5. Ilość dni z utrudnieniami w ruchu drogowym ....... .
6. Rodzaj urządzeń obcych umieszczanych w pasie
drogowym ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7. Załączniki:
- Kserokopia decyzji Wójta
- Kserokopia mapy
- Plan zabezpieczenia robót

……………………………………………......

Czastary, dnia……...…...........….

……………………………………………….
…………………………………………….….
nazwa i adres jednostki wnioskującej, inwestora

WÓJT GMINY CZASTARY
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/urządzenia obce, a także
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego lub reklam
1. Dane do wniosku: ............................................................................................……………............ .
2. Rodzaj, wymiary i powierzchnia urządzenia infrastruktury technicznej:
Lp.

Wyszczególnienie

Długość

Szerokość

Powierzchnia m2

1.
2.
3.
RAZEM

3. Inwestor wnioskuje o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym na czas:
□ Nieokreślony
□ Do końca roku kalendarzowego
□ Od ............................................. do ............................................. lub przez okres 30 lat.
4. Umieszczenie urządzenia ma miejsce:
- poza terenem zabudowy / w terenie zabudowy / na drogowym obiekcie inżynierskim
5. Opłatę za umieszczenie obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania ruchu drogowego / urządzeń obcych / uiszcza wnioskodawca - inwestor.

