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KARTA INFORMACYJNA
1
URZĄD MIASTA SIEDLCE, Skwer Niepodległości 2
Strona:1 Wydanie: 12
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 25 794 3767, 25 794 3709 Stron: 1
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ULICY W CELU PROWADZENIA ROBÓT W PASIE
DROGOWYM (NP. WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, GAZU,
REMONTU BUDYNKU itp. ROBOTY)

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Dróg
II. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 19 ust. 5, art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, 2, ust. 3, 4, 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1440),

§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

Uchwała Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014 r. Nr XLII/760/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Miasta Siedlce, których zarządcą
jest Prezydent Miasta Siedlce na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2014, poz.7176)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy.
2. Załączniki:
• Szczegółowy plan sytuacyjny (ksero) w skali 1;500 lub 1;1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
• Numer zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
• Sposób zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
• Numer pisma uzgadniającego projekt odtworzenia nawierzchni,
• Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – w przypadku etapowego prowadzenia robót,
• Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę (podać numer) lub zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ.
IV. OPŁATY:
Za zajęcie pasa drogowego zostanie naliczona opłata zgodnie z art.40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015, poz.460 z późn.zm),po złożeniu wniosku.
Naliczona opłata płatna gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta, stanowiska nr 1 i 2 pracują: poniedziałek w
godz.7.45 – 17.30, od wtorku do piątku w godz.7.45 – 15.00, lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce ING
Bank Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 czynne: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz.7.45 – 15.45,
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja na zajęcie pasa drogowego ulicy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (np. wykonanie przyłącza
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazu, remontu budynku itp. roboty).
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 5
UWAGI:

