Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.: +48 76 8412 600, fax: +48 76 8412 601

e-mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 26.10.2009r.
1. NAZWA USŁUGI:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:
umieszczenia reklamy, obiektów handlowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
2. PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 40, ust. 1, ust. 2 pkt 1 ust.3, 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.
U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z późn. zmianami),
- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071/, § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
- Uchwała Nr XXXI/197/2004 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 października 2004 r.
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska,
2. I Piętro,
3. Pokój 20,
4. Telefon 8412619
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy,
obiektów handlowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem powierzchni granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
3. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Lubińskiego, jeżeli zajęcie pasa
drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
4. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien
określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
5. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany
projekt organizacji ruchu;
6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z zarządcą drogi (w zakresie umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania ruchem lub potrzebami ruchu
drogowego) – do wglądu
7. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do organu
budowlanego
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- Punkt Obsługi Mieszkańca – parter, lub
- Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa – I Piętro – pokój 21

6. OPŁATY:
- Za zajęcie pasa drogowego - zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/197/2004 Rady Miejskiej
w Ścinawie z dnia 28 października 2004 r. Opłatę uiszcza się po otrzymaniu Decyzji gotówka lub
bezgotówkowo na konto Fortis Bank Polska S.A. (02 1600 1462 0008 0475 1829 6043).
Dodatkowo w przypadku gdy Wnioskodawcą nie jest Inwestor:
- Zapłata należnej opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa wystawionego przez osobę upoważnioną do udzielania pełnomocnictw w kwocie
17,00 zł
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu 14 dni a w sytuacji złożonej do 30 dni
8. UWAGI:
Wizja w terenie.
9. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza
Ścinawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez stronę.

Metryczka:
Opracował: Michał Raksa – Specjalista ds. utrzymania modernizacji dróg;
Zatwierdził: Jan Przybylski – Sekretarz Miasta i Gminy

Uchwała Nr XXXI/197/2004
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 28 października 2004r.

w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. nr 23, poz.
220, nr 62, poz 558, nr 113, poz 984, nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003r. nr 214, poz. 1806); Dz. U nr
214, poz. 1806 oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 71, poz. 838 i nr 86, poz. 958; z 2001r. nr 125, poz. 1371; z 2002r nr25, poz. 253, nr
41, poz. 365, nr 62, poz. 554, nr 74, poz. 676, nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984, nr216, poz. 1826 oraz
z 2003r. nr 80, poz. 717 i 721, nr 200, poz. 1953; z 2004r. Dz. U. nr 217, poz. 2124, nr 200, poz. 1953),
Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i
Gminy Ścinawa
1. Za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogi w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dla niżej
wymienionych elementów:

Lp.

Nazwa elementu pasa drogi

Stawka w zł za
zajęcie pasa do
20% szerokości

1

Jezdnia, chodnik, zatoka
autobusowa

4,00 zł

Stawka w zł za
zajęcie pasa
powyżej 20% do
50% szerokości

Stawka w zł za
zajęcie pasa
powyżej 50%
szerokości do
całkowitego

6,00 zł

7,00 zł

2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy
dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości 2,00 zł
§2
1. Za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych miasta i gminy Ścinawa urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego za
1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomowy, roczna stawka wynosi:

Lp.

Nazwa elementu

Sieć: kanalizacja
sanitarna,
deszczowa i
wodociągowa

1

jezdnia

4,00 zł

16,00 zł

10,,

2

chodnik

2,00 zł

14,00 zł

8,00 zł

3

obiekty mostowe

100,00 zł

150,00 zł

100,00 zł

Przyłącze
elektryczne,
telekomunikacyjne

Inne urządzenia

2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 roczna stawkę za zajęcie 1m ² pasa
drogowego ustala się w wysokości 2,00 zł.
3. Stawki opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 w przypadku umieszczania w pasie drogi
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych podwyższa się o 50%.
§3
1. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w § 2 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczania urządzenia w pasie drogowym.
2. Za nie pełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie
do liczby miesięcy (wliczając miesiące pełne) umieszczania urządzeń w pasie drogowym.
§4
1. Za umieszczenie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego określa się stawkę za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogi gminnej na
terenie miasta i gminy Ścinawa zajętego przez rzut poziomy w wysokości:
a) dla obiektu budowlanego
- 0,50 zł
b) dla powierzchni reklamy
- 1,50 zł
2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w
ust. 1 ustala się każdy dzień zajętej powierzchni pasa drogowego w wysokości 2,00 zł
§5
Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na terenie miasta i gminy Ścinawa i umieszczania
urządzeń infrastruktury technicznej bez naruszania nawierzchni stosuje się stawkę opłat w wysokości
80% stawki określonej w § 1 ust.1
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ścinawa.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Dane Wnioskodawcy

Nazwisko i Imię/Jednostka:……………………………………………………...………………………………………………….................
Adres:………………………………………………………………………………………….…………………………………………….................
Nr PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………….................
Nr telefonu:………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Burmistrz Ścinawy
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU
UMIESZCZENIA REKLAMY, OBIEKTÓW HANDLOWYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI
ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego stanowiącego część
drogi/ulicy.............................. ……………………………………………………………………............................
nr drogi lub nr działki, nazwa ulicy

w miejscowości..................................................................................................................................
w celu (odpowiednie zakreślić):
1. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami - reklama
□
2. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami - obiekt handlowy
□
3. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż prowadzenie robót,
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczenie reklamy, umieszczenie obiektu
handlowego.
□
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na zajęcie następujących elementów pasa drogowego (odpowiednie
zakreślić):
Jezdni

□,

chodnika

□,

zatoki aut.

□,

innego elementu pasa dr.

□

Planowany okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy (wypełnić gdy jako cel składania
wniosku zaznaczono punkt 1):
□

na stałe

□

tymczasowo

od dnia............................................................do dnia.......................................................................
W oparciu o wstępne uzgodnienie lokalizacji urządzenia wydane przez Burmistrza Ścinawy
………………………………………………………………………………………………..........................................……………
nr i data decyzji lub pisma, uzgadniającej lokalizację urządzenia

w pasie drogowym zostanie umieszczona reklama o treści :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
powierzchnia umieszczanej reklamy w metrach kwadratowych wyniesie................................................
proszę podać powierzchnię reklamy w m²

Planowany okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego (wypełnić gdy jako cel
składania wniosku zaznaczono punkt 2):
□

na stałe

□

tymczasowo

od dnia................................................................do dnia...................................................................
W

oparciu

o

wstępne uzgodnienie

lokalizacji obiektu

wydane przez Burmistrza Ścinawy

…………………………………………………………………………..........................................…………………………………
nr i data decyzji lub pisma, uzgadniającej lokalizację obiektu

w pasie drogowym zostanie umieszczony następujący obiekt handlowy:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
rodzaj lub nazwa obiektu

powierzchnia obiektu w metrach kwadratowych wyniesie......................................................................
proszę podać powierzchnię obiektu w m²

Wykonawca robót:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
nazwa Wykonawcy, adres, nr telefonu

Płatnik za zajęcie pasa drogowego.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa, adres, nr telefonu

Planowany okres zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż umieszczenie
reklamy lub obiektu handlowego (wypełnić gdy jako cel składania wniosku zaznaczono punkt 3):
□

na stałe

□

tymczasowo

od dnia..............................................................do dnia.....................................................................
W oparciu o wstępne uzgodnienie zajęcia pasa dr. wydane przez Burmistrza Ścinawy
.........................................................................................................................................................
nr i data decyzji lub pisma, uzgadniającej zajęcie pasa

pas drogowy zostanie wykorzystany w sposób następujący:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
podać sposób wykorzystania pasa drogowego na prawach wyłączności

powierzchnia wykorzystywanego pasa drogowego wyniesie..................................................................
proszę podać powierzchnię w m²

.......................................................
miejscowość, data

..........................................................
podpis Wnioskodawcy

