
          URZĄD MIEJSKI BRZESKO              

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie związane z budową,
przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

I piętro, pokój 108 - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Godziny pracy
Urzędu:

GODZINY PRACY:
poniedziałek – piątek od 730 – 1530 
telefon: 014/68 63 100, wew. 144

PODSTAWA PRAWNA:

art.40, ust.8 Ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. Nr 204, poz.2086 z
2004 r./, Uchwała Nr XX/133/04 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25.05.2004 r. ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 2.08.2004 r. /Nr 212, poz. 2388/.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

2. Wypełniony i podpisany wniosek o umieszczenie w pasie drogowym urządzenia
infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami drogi podpisany przez właściciela
danej infrastruktury – wnioski do pobrania w pokoju nr 144.

NALEŻNA OPŁATA:

1. Opłata w formie znaczka skarbowego na wniosku, lub podaniu w wysokości 5,00 zł. oraz
0,50 zł. za każdy załącznik do wniosku, lub podania – znaczki opłaty skarbowej można
nabyć na parterze Urzędu Miejskiego w Agencji PKO Bank Polski.

2. Opłata za zajęcie pasa drogowego wg stawek Uchwały Nr XX/133/04 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 25.05.2004 r. /Dz.Urz. Woj. Małopol. Nr 212, poz. 2388/.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Po złożeniu wymaganych dokumentów wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 
jednego miesiąca, a w przypadkach szczególnych do dwóch miesięcy.
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TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Tarnowie, ul. Mickiewicza 2 za pośrednictwem Burmistrza Brzeska – w 
terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji.
Wnoszący odwołanie zobowiązany jest uiścić opłatę w znaczkach skarbowych w wysokości
5,00 zł. od odwołania, 0,50 zł. za każdy załącznik do odwołania oraz 15,00 zł. od
pełnomocnictwa.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UWAGI:

Po złożeniu przez osobę zainteresowaną wniosku sprawa jest rozpatrywana pod kątem
zasadności zajęcia pasa drogowego: 

1. Wizja lokalna w terenie,

2. Rozpatrzenie wniosku,

3. Wydania decyzji – zezwolenia,

4. Kontrola oznakowania, zabezpieczenia terenu drogi oraz zgodności z warunkami 
      określonymi w zezwoleniu. 
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Uzgodnienie odległości ogrodzenia od drogi związanego 
Z budową i przebudową ogrodzeń

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

I piętro, pokój 108 – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

GODZINY PRACY:

poniedziałek – piątek od 730 – 1530 
telefon: 014/68-63-100, wew. 144

PODSTAWA PRAWNA:

art.43, ust.1 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. Nr 204, poz.2086 z
2004 r./.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany wniosek o uzgodnienie odległości ogrodzenia od drogi

OPŁATY:

Opłata w formie znaczka skarbowego na wniosku w wysokości 5,00 zł. oraz 0,50 zł. za
każdy załącznik do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Po złożeniu wymaganych dokumentów wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do jednego
miesiąca, a w przypadkach szczególnych do dwóch miesięcy /zgodnie z KPA/.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od postanowienia zgodnie z art.106, § 5 przysługuje prawo wniesienia zażalenia do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Mickiewicza 2, za
pośrednictwem Burmistrza Brzeska – w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Wnoszący zażalenie zobowiązany jest uiścić opłatę w znaczkach skarbowych w wysokości
5,00 zł. od zażalenia, 0,50 zł. za każdy załącznik do zażalenia oraz 15,00 zł. od
pełnomocnictwa.
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U w a g a: Niniejsze postanowienie stanowi załącznik do zgłoszenia budowy ogrodzenia, 
który należy przedłożyć w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa 
Powiatowego w Brzesku.


