KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Strzegomiu

KARTA USŁUGI – nr WKSiW. 0143/K-3/2011
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia
urządzenia.
Podstawa prawna:
•

•
•
•

art. 6 ust. 1 lit. a i c art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1)
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn.
zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Uchwała Nr 28/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zajęcie pasa drogowego.
Plan sytuacyjny z naniesionym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego.
Szczegółowy harmonogram robót.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót.
Dokumentacja techniczna wykonywanego zadania – do wglądu.
Formularz do pobrania:
Strona internetowa www.bip.strzegom.pl oraz Wydział Obsługi Interesantów
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
umieszczenia urządzenia F-1/WKSiW(14)
Opłata skarbowa:
Nie dotyczy. Opłata skarbowa od odwołania – nie dotyczy
Zwolnienia od opłaty:
Cz. III poz. 44 – zwolnienia pkt. 8 i 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej.
Termin załatwiania sprawy:
W zależności o złożoności zadania do 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy:
Na wydaną decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Strzegomia.
Uwagi:
Opłata administracyjna: obowiązują stawki za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi gminnej
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 28/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi
gminnej.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom,
Wydział Obsługi Interesantów, parter - pokój numer 15, tel. 74 8560-573
(czas pracy: od poniedziałku do czwartku od godz. 730 do godz.16 ºº, w piątek od godz.
730 do godz. 13³º).

www.bip.strzegom.pl

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi, I piętro - pokój nr 26,
tel. 74 8560-536
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja
Sposób odebrania dokumentu:
Decyzję można odebrać w Wydziale Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu,
parter, pokój 15. W przypadku nieodebrania dokumentu w wydziale zostanie on przesłany
za pośrednictwem poczty/gońca.
Wejście w życie karty usługi
Rejestr zmian

06.06.2005r.
Data zmiany: 26.02.2021r.

www.bip.strzegom.pl

