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Zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłącza/sieci
I. Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod
budowę przyłącza/sieci*
(*Niepotrzebne skreślić)

II. Wymagane załączniki

−
−

plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją zajmowanego terenu
kopia pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub kopia zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę
− harmonogram robót
− projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie zajmowanego
pasa drogowego
− projekt zabezpieczenia terenu robót

III. Dokumenty do wglądu

Projekt budowlany / o ile jest wymagany przepisami odrębnymi/

IV. Opłaty

1. Skarbowa
Do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego
przez właściciela działki jeżeli z wnioskiem występuje osoba
reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem
potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za
pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego
w Janowie Lubelskim nr 25 9410 0000 2001 1019 9010 0001
2. Administracyjna
•

Opłata płatna po odbiorze decyzji
- za zajęcie jezdni do 20% szerokości – 2,00 zł/m2 za dzień
- za zajęcie jezdni do 50% szerokości – 4,00 zł/m2 za dzień
- za zajęcie jezdni ponad 50% szerokości – 6,00 zł/m2 za dzień
- za zajęcie chodnika, placów zatoki postojowej i autobusowej,
ścieżki rowerowej, ciągu pieszego, pobocza – 2,00 zł/m2 za dzień
- za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł/m2
za dzień

• Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
i obiektów (części urządzeń lub obiektów) nie związanych
z funkcjonowaniem dróg pobierana w wysokości:
- 30,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy urządzenia
- 5,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy urządzeń telekomunikacyjnych
Opłatę administracyjną należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego
w Janowie Lubelskim nr 25 9410 0000 2001 1019 9010 0001

V. Termin załatwienia sprawy
− do 30 dni

Czas wydania decyzji zostaje wydłużony w przypadku
konieczności uzupełnienia wniosku lub szczególnie
skomplikowanych spraw
VI. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim,
ul. Jana Zamoyskiego 59,
Referat Ochrony Środowiska i Logistyki,
parter, pok. nr 7, tel. /15/872 4 671
VII. Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki
VIII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji)za pośrednictwem Burmistrza do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
IX. Opłaty za odwołanie

nie pobiera się

X. Podstawa Prawna

−

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
− art. 40 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn.
zm.)
− art. 104 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r - kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn. zm.)
− uchwała Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim nr XLI/301/17
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których
zarządcą jest Burmistrz Janowa Lubelskiego
XI. Uwagi:
Zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłącza/sieci
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