Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel. +48 52 58 70 400, +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
bip: www.bip.sicienko.pl
urząd: www.sicienko.pl, e-mail: gmina@sicienko.pl

KARTA USŁUGI
Nr 23
z dnia
20.05.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
04.09.2018r.

NAZWA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, poprzez złożenie
do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku w powyższej sprawie. We wniosku należy podać dane
wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac, a gdy nie jest wymagany,
informację o sposobie oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osób lub instytucji zamierzających zająć czasowo pas drogowy drogi gminnej, w stopniu
dopuszczalnym dla ruchu drogowego, w celu wykonania prac, dla których zajęcie to jest niezbędne.
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek;
• Załączniki:
- 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.
- 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.
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać
sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć
dodatkowo:
1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu:
2) oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b) zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, lub
c) 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.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca drogi może
zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym:
2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego
prowadzenia robót.
OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.
Pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana zgodnie z poniższymi zasadami ujętymi w
Uchwale Nr XXXI/253/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 04.12.2013 r., poz.
3900)
1. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym oraz korzystania z pasa drogowego na prawach wyłączności, ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) do 20% szerokości drogi gminnej - 2,00 zł.;
2) od 20% do 50% szerokości drogi gminnej - 3,00 zł.;
3) powyżej 50% szerokości drogi gminnej - 6,00 zł.;
4) pozostałych elementów pasa drogowego - w szczególności chodników, ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych, zatok postojowych i autobusowych, poboczy, placów, pasów zieleni, rowów - 3,00
zł/m².
2. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego ustala się następującą roczną stawkę w wysokości - 5,00zł.
3. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo powierzchni
reklamy, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za umieszczenie obiektu handlowego lub usługowego - 2,00 zł.;
2) za umieszczenie innych obiektów - 2,00 zł.;
3) za umieszczenie reklamy - 2,00 zł.;
4. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż
określone w § 2 - § 4 niniejszej uchwały, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia - 2,00 zł.
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA
•
•
•

•

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2222
ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz. 784)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

•

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego (Dz. Urz.
Woj. Kuj-Pom. poz. 3900 z dnia 04.12.2013 r. )

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 1
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 55 41 240, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

METRYKA KARTY

Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Opracował/a

Marian Sierant

Zaakceptował/a

Mirosława Budziak

Zatwierdził/a

Magdalena Kluska

Data i podpis

