URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla
www.nekla.eu nekla@gminanekla.pl
tel. +48 61 43-86-011 faks +48 61 43-86-490

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – druk wniosku GG-06-01
Druk wniosku do pobrania
 na stronie internetowej www.nekla.eu
 sekretariat
 pokój nr 14
Do wniosku należy załączyć:

szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem przebiegu robót oraz granic zajętej powierzchni pasa
drogowego,

projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe we Wrześni (nie dotyczy przyłączy).

harmonogram robót (w przypadku prowadzenie robót etapami).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
Złożenie i odbiór dokumentów
- I piętro, Pokój nr 14 lub,
- Parter, Sekretariat,
Tel. +48 61 43-86-011, +48 61 43-73-193
Godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8:00 – 16:00 , wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (61) 4373 193 lub e-mail: w.pilch@gminanekla.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zasadniczo do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadkach skomplikowanych do 30 dni od daty
złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.
2.
3.
4.
5.

Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu lub w pokoju numer 14 (I piętro).
Poczekaj na załatwienie sprawy.
Decyzja może być odebrana osobiście lub doręczona za pośrednictwem poczty – wówczas na wniosku należy
zaznaczyć formę odbioru dokumentu.

OPŁATY
Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalona jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni
pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego zgodnie z uchwałą nr XII/82/2015 Rady
Miejskiej Gminy Nekla z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla
których zarządcą jest gmina Nekla.
Opłata wynosi odpowiednio:
1.
2.

Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł za 1m²
Przy zajęciu jezdni pow. 20% szerokości – 4,00 zł za 1m²
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3.
4.
5.
6.

6.
7.

Przy zajęciu torowiska, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, placu, zatoki postojowej i autobusowej
oraz pozostałych elementów pasa drogowego - 1,50 zł za 1m²
Za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – 14,00 zł za 1m²
Za umieszczenie infrastruktury na obiekcie mostowym lub tunelu – 100,00 zł za 1m²
Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
a. za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 1,50 zł
b. za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł
c. za 1m² reklamy – 2,00 zł (dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę podwyższa się o 20%).
Roczne opłaty pobierane są za rok kalendarzowy. Za niepełny rok opłata obliczana jest proporcjonalnie
do liczby pozostałych w danym roku miesięcy.
Opłaty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy:
Gmina Nekla
nr 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu (Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.

DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udziela Wojciech Pilch, tel. +48 61 43-73-193, e-mail: w.pilch@gminanekla.pl
 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.
W zezwoleniu określa się m.in. sposób zabezpieczenia pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa
drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa oraz wysokość opłaty i sposób jej
uiszczenia.
 Za zajęcie pasa drogowego:
 bez zezwolenia,
 z przekroczeniem terminu zajęcia określonym w zezwoleniu,
 o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu
nalicza się karę pieniężną w wysokości 10- krotności ustalonej opłaty.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na
zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.),
 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
 Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Nekla.

6/2015-12-28 Opracował: Wojciech Pilch, Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
GG-06 / Strona 2 z 2

