KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach
Komórka
organizacyjna:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
prac polegających na umieszczeniu urządzenia infrastruktury
niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi.

GID.7230.3. (drogi gminne)
GID.7230.4. (drogi powiatowe)
GID.7230.6. (drogi wewnętrzne)

Referat Gospodarki Komunalnej

Tel./Fax:
tel i fax: 44 725-67-75; 44 714-58-15
PODSTAWA PRAWNA
 Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 260 z późniejszymi
zmianami);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 140, poz. 1481);
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (D. U. z 2013 roku poz. 267
z późniejszymi zmianami);
 Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach nr XXV/124/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia
stawek na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg na terenie Gminy Koluszki;
 Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach nr XLV/113/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę
Nr XXV/124/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek na
zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
na terenie Gminy Koluszki;
 Porozumienie nr 94/03/08 z dnia 31 marca 2008 roku z Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie przejęcia
zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Koluszki;
 Uchwała LVII/773/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie
ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim;
 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U z 2014 roku poz. 1628 z późniejszymi zmianami).
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek – do pobrania w Urzędzie Miejskim w Koluszkach (II piętro pokój 204) lub na stronie internetowej
www.koluszki.pl.
 Kserokopia uzgodnienia dokumentacji technicznej z zarządcą drogi (w przypadku dróg publicznych decyzja
lokalizacyjna, natomiast w przypadku dróg wewnętrznych umowa użyczenia terenu).
 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 W przypadku umieszczenia reklam czy baneru należy załączyć jej wzór wraz z określeniem wymiarów. Jeżeli
reklama ma być mocowana do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) należy przedstawić zgodę właściciela obiektu.
 Harmonogram prowadzenia robót – tylko w przypadku etapowego prowadzenia prac.
 Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych. Projekt zabezpieczenia terenu objętego robotami powinien być wykonany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Projekt zmiany organizacji ruchu należy uzgodnić z Komendą Powiatową Policji w Koluszkach, z zarządcą drogi oraz ze Starostwem Powiatowym w Łodzi. W przypadku, gdy zarządca drogi uzna, iż
projekt organizacji nie jest wymagany (w zależności od ustaleń na etapie lokalizacji urządzenia) do wniosku
należy załączyć oświadczenie wykonawcy prac o odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego na czas wykonywania prac.
 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
o zgłoszeniu budowy i prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
 Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca lub inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 § 3 Kpa).
 Dowód należnej opłaty skarbowej za wydanie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.
U. z 2007 Nr 187 poz. 1330 ze zmianami).
OPŁATY

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury
technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi nie podlega opłacie skarbowej.

17,00 zł – opłata za wydanie pełnomocnictwa zgodna z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006

roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1628 ze zmianami).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie
rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, natomiast w
przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty można złożyć w:
 Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00;
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00;
w piątki w godz. 8:00 – 15:00.

OSOBY DO KONTAKTU

Tomasz Stachlewski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej II piętro pok. 215
tel. 44 725 67 19

Iwona Jałmużna Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej II piętro pok. 204
tel. 44 725 67 75

Michał Fijołek Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej II piętro pok. 204
tel. 44 725 67 75
e- mail: m.fijolek@koluszki.pl
DOKUMENT WYJŚCIOWY
1. Decyzja administracyjna w przypadku dróg publicznych – drogi gminne i powiatowe.
2. Umowa dzierżawy w przypadku dróg wewnętrznych.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydanego zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania w terminie w 14 dni od daty otrzymania
decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem organu
wydającego zezwolenie.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Wniosek sporządzony na druku przygotowanym przez zarządcę drogi, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć
co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 140, poz. 1481) prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:
 imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 cel zajęcia pasa drogowego,
 lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklamy powierzchnię reklamy,
 planowany okres zajęcia pasa drogowego.
1. Po zweryfikowaniu prawidłowości przedstawionych dokumentów, zarządca drogi wydaje przedmiotowe zezwolenie. W przypadku dróg gminnych i powiatowych niniejsze zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, natomiast dróg wewnętrznych ma formę umowy dzierżawy. W zezwoleniach określone są m. in. wykonawca prac,
inwestor, warunki prowadzenia prac, powierzchnia zajętego pasa drogowego, okres prowadzenia prac, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
2. Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu z przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu protokół z odbioru pasa drogowego.
3. Prace zostaną skontrolowane przez upoważnionych do tego pracowników urzędu. Kontrola zostanie przeprowadzona przede wszystkim pod kątem zgodności zajmowanej powierzchni oraz okresu wykonywania prac.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z udzielonym zezwoleniem zarządca drogi w drodze decyzji
administracyjnej przygotowanej w oparciu o art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że za zajęcie
pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy
drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, wymierza karę administracyjną w wysokości
10 – krotności opłaty przewidzianej za zajęcie pasa drogowego. Dlatego należy pamiętać, że pod pojęciem „zajęcie
pasa drogowego” nie można rozumieć tylko terenu wykonywania prac, ale cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład
urobku, składowanie urobku, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy znajdujące się w pasie drogowym. W
związku z tym przy występowaniu z wnioskiem, proszę uwzględnić powyższe oraz zgromadzić odpowiednią
dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia.
Stosownie do art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 roku poz. 260 z późniejszymi zmianami) stroną postępowania może być wyłącznie ten czyjego interesu prawnego
lub obowiązku dotyczy postępowanie. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami) zobowiązanym do uzyskania zezwolenia zarządcy
drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu
lub urządzeń jest inwestor / właściciel urządzenia. Zatem interes prawny (w przypadku konieczności uiszczenia opłaty
i ewentualnego przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego – również obowiązek) w uzyskaniu zezwolenia
zarządcy drogi ma inwestor i to niezależnie od tego czy roboty budowlane będą prowadzone osobiście, czy też posłuży
się w tym celu wykonawcą. Stroną postępowania nie może być wykonawca prac. Wykonawca jedynie może po
uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa do występowania w imieniu strony, czyli inwestora reprezentować ją przed
zarządem dróg (nawet w takim przypadku stroną uprawnioną i zobowiązaną nadal pozostaje inwestor).

Pieczątka kancelarii i data wpływu wniosku

……………………………...
Miejscowość, data

Dane Wnioskodawcy:
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej,* gminnej*, wewnętrznej*

.......................................................................................................................................................
(nr drogi, odcinka, ulicy, placu)

1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie elementów pasa drogowego o ogólnej
powierzchni ………… m2 zgodnie z poniższym wykazem:
Rodzaj nawierzchni

Długość w mb

Szerokość w mb

Powierzchnia w m2

Jezdnia do 20%
szerokości
Jezdnia od 20% do 50%
szerokości
Jezdnia powyżej 50 %
szerokości
Chodnik
Zieleniec - pobocze
Razem:

2. Powyższe prace prowadzone będą w terminie od …………………… do ………………………..
tj. ………… dni.
3. Pas drogowy będzie zajmowany w celu budowy infrastruktury technicznej niezwiązanej
z funkcjonowaniem drogi: ………………………………………...........................................................................
........................................................................................................................................................................................

4. Wymiary budowanego urządzenia:
Wymiary urządzenia

Długość urządzenia w mb

Przekrój urządzenia Ø

Rodzaj urządzenia

Powierzchnia
urządzenia w m2

Inwestor zadania: ...........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, pełna nazwa firmy)

............................................................................................................................................................................................................
(dokładny adres)

............................................................................................................................................................................................................
(NIP, REGON, PESEL)

(TEL)

(URZĄD SKARBOWY)

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopię uzgodnienia z zarządcą drogi dokumentacji technicznej.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pas, a w przypadku umieszczenia reklamy należy przedstawić jej wzór z określeniem wymiarów.
3. Harmonogram robót określający termin ich wykonania w przypadku etapowego prowadzenia prac.
4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch lub ogranicza widoczność na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt zabezpieczenia
terenu objętego robotami powinien być wykonany, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Oświadczenie wykonawcy o odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego w czasie trwania prac oraz
informację o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
Wykonawca prac zobowiązuje się:
1. Przystąpić do robót i zakończyć je w terminie.
2. Zgłaszać na bieżąco na piśmie i uzyskiwać zgodę na wszelkie zmiany w zakresie zwiększania zajmowanej powierzchni pasa
drogowego, terminu realizacji, organizacji ruchu drogowego oraz technologii wykonywania robót instalacyjnych i drogowych
określonych w wydanym zezwoleniu.
3. Niezwłocznie powiadomić zarządcę drogi o zakończeniu robót i uzgodnić termin odbioru zajmowanego pasa drogowego.
4. Zapewnić w rejonie prowadzonych robót swobodny dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdy gospodarcze
do wszystkich nieruchomości.
Wnioskodawca jest poinformowany o tym, że:
1. Za zajęcie pasa drogowego będzie zobowiązany uiścić opłatę, zgodnie z:

art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. z 2013 roku poz. 260 ze zmianami),

uchwałą Rady Miejskiej w Koluszkach nr XXV/124/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek
na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
na terenie Gminy Koluszki,

uchwałą Rady Miejskiej w Koluszkach nr XLV/113/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę
Nr XXV/124/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek na zajęcie
pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie
Gminy Koluszki,

uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr LVII/773/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie
ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim.
2. Ponosić będzie odpowiedzialność za szkody mające związek z prowadzonymi robotami w czasie ich trwania oraz wskutek
wad ujawnionych po ich zakończeniu w okresie obowiązującej gwarancji albo rękojmi.
3. Ponosić będzie odpowiedzialność karno – administracyjną w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z warunkami
określonymi w decyzji oraz zajęcia pasa drogowego w sposób samowolny, a w przypadku robót awaryjnych
za niepowiadomienie o powyższym zarządcy drogi i niedoręczenie wniosku o zajęcie w ciągu dwóch dni po zgłoszeniu awarii.
Wykonawcą odpowiedzialnym za prowadzenie prac w pasie drogowym oraz oznakowanie jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/dane wykonawcy, adres/

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………….. e mail: ………………………………………………………………………………..
.............................................................................
/Pieczęć i podpis wnioskodawcy/
UWAGA
1.
Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.
2.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowanie urobku, powierzchnie zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi
objazdowe i dojazdowe za wyjątkiem objazdu po instalacji sieci dróg.

…………………………………………
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że oznakowanie terenu związanego z robotami w pasie drogowym drogi
– nr .................................... ul. ………….................................... w ......................................................................
pozostaje w moim zakresie oraz, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu
kołowego i pieszego do czasu zakończenia wykonywania robót w pasie drogowym.

..................................................................
(podpis)

Harmonogram prowadzenia prac w pasie drogowym
Miejsce
prowadzenia prac

Termin
prowadzenia prac

Elementy zajmowanego pasa drogowego w m2

Ilość
dni
do 20%
szerokości

Jezdnia
od 20% do 50%
szerokości

Chodnik
powyżej 50%
szerokości

Pobocze

Długość
urządzenia

Przekrój
urządzenia Ø

Plan sytuacyjny zajęcia pasa drogowego

Powierzchnia uszkodzonej jezdni asfaltowej ................................................................................................ m2.
Powierzchnia zajęcia pasa drogowego ........................................................................................................... m2.
Pas drogowy ........................................................................................................................................................ m2.
Powierzchnia wybudowanego urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi ........................ m2.

