KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Strzegomiu

KARTA USŁUGI – nr WKSiW.0143/K-4/2011
Zgoda na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
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. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
470 z późn. zm.),
§ 77 i 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz. U. z 2016, poz. 124 z późn. zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zezwolenie na wykonanie zjazdu.
Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Informacja o zagospodarowaniu działek sąsiednich.
Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
Lokalizację zjazdu według pikietaża na drodze.
Plan sytuacyjny z naniesionym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego.
Projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót.
Formularz do pobrania:
Strona internetowa www.bip.strzegom.pl oraz Wydział Obsługi Interesantów
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdu z drogi
gminnej F-2/WKSiW(12)
Opłata skarbowa:
• 82 zł - cz. III poz. 44, pkt. 2 załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej,
• opłata skarbowa od odwołania – nie dotyczy.
Zwolnienia od opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia
oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego art. 2 ust. 2 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:
Brak

www.bip.strzegom.pl

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).
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi, I piętro - pokój nr 26,
tel. 74 8560-532
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
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