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ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z:
•
•
•

PROWADZENIEM ROBÓT I UMIESZCZANIEM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
USTAWIENIEM RUSZTOWAŃ
UMIESZCZANIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

PODSTAWA
PRAWNA:

WYMAGANE
DOKUMENTY:

Referat Utrzymania Infrastruktury Miejskiej, pok. 210, wew. 116.
r-gkl@miasto.slupca.pl

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),

1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego
2. Wymagane załączniki:
Zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót
i umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej:
• ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10000 lub 1:25000
z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej
w
skali
1:500
z
zaznaczeniem
granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego wraz z informacją o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie
jest wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu,
• zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność lub powoduje
wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub
pieszych,
• oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub
o zgłoszeniu budowy (robót) właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
• kserokopia decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, zjazdów, parkingów,
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• dokumentacja techniczna odtworzenia elementów pasa drogowego,
• potwierdzenie przyjęcia odtworzenia elementów pasa drogowego
przez firmę posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót drogowych,
• aktualna kopia wypisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• zaświadczenie o REGON i NIP.
Zajęcie pasa drogowego w związku z ustawianiem rusztowań:
• ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10000 lub 1:25000
z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej
w
skali
1:500
z
zaznaczeniem
granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego wraz z informacją o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie
jest wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu,
• zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność lub powoduje
wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub
pieszych,
• kserokopia decyzji Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków) dotycząca prowadzenia robót w strefie konserwatorskiej,
• oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub
o zgłoszeniu budowy (robót) właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
• aktualna kopia wypisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• zaświadczenie o REGON i NIP.
Zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem obiektów
budowlanych:
• ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10000 lub 1:25000
z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej
w
skali
1:500
z
zaznaczeniem
granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
• kserokopia decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie obiektu budowlanego,
• aktualna kopia wypisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• zaświadczenie o REGON i NIP.

OPŁATY:

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

Opłata naliczona zostanie w decyzji administracyjnej (wpłat należy dokonać w terminie do 28 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej).
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TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

Termin złożenia wniosku: Na 30 dni przed datą rozpoczęcia robót/umieszczeniem obiektu budowlanego w pasie drogowym.

TRYB
ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

INFORMACJE
DODATKOWE:

Termin załatwienia sprawy: 30 dni.

W przypadku etapowego prowadzenia robót należy dołączyć harmonogram robót.
Dokumentacja techniczna odtworzenia elementów pasa drogowego wymagana jest przy robotach liniowych polegających na zajęciu jezdni lub
chodnika. W pozostałych przypadkach warunki na odtworzenie elementów pasa drogowego podawane będą w zezwoleniach.
W przypadku budowy zjazdu tymczasowego o terminie funkcjonowania
do 3 miesięcy wystarczy zgłoszenie budowy (robót) właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast w pozostałych przypadkach konieczne jest pozwolenie na budowę.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego,
2. Formularz: Komisyjny odbiór zwolnionych odcinków pasa drogowego.

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 22 stycznia 2014 r.
Weryfikujący: Grzegorz Kozielski
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