ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA

1. Nazwa usługi
DECYZJA NA UMIESZCZENIE URZĄDZENIA W PASIE DROGI GMINNEJ – WNIOSEK O WYDANIE

2. Nazwa referatu realizującego usługę
Referat Dróg i Mostów
ul. Gminna 60, I piętro, pok. nr 105
tel. 22 70 89 207, 22 70 89 145
e-mail: rdm@lesznowola.pl

3. Formularz
 https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2021/11/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-naumieszczenie-urzadzenia-w-pasie-drogowym.pdf

4. Organ właściwy do realizacji usługi
Wójt Gminy Lesznowola.

5. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie
urządzenia w pasie drogi gminnej.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
powierzchni zajęcia pasa drogowego
3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę umieszczonego obiektu lub
o zgłoszeniu budowy właściwemu organowi lub oświadczenie o prowadzeniu inwestycji bez
zgłoszenia (zgodnie z art. 29a ust. 1, 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)/ lub kopia pozwolenia na budowę /zgłoszenia
4. Decyzja na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

6. Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów.
•
•
•

Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej.
Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
Złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy Urzędu.
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7. Czas realizacji
Zgodnie z art.35 Kpa.

8. Sposób odbioru dokumentów
Osobiście w Urzędzie Gminy Lesznowola lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany
adres.

9. Opłaty
Złożenie niniejszego wniosku nie podlega opłacie skarbowej.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii)
z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym naliczane są opłaty, zgodne z Uchwałą
Nr 250/XXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26.03.2020 r.

10. Tryb odwoławczy
Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie, ul. Obozowa 57 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem
Wójta Gminy Lesznowola.
Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to
żądanie.
Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola przy ul. Gminnej 60, 05-506
Lesznowola.

11. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
2. Ustawa z dnia 14 marca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej

12. Dodatkowe informacje
1. W przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego należy również złożyć wniosek dotyczący zajęcia pasa drogowego na czas
prowadzenia robót.
2. Wniosek o umieszczenie urządzenia drogi gminnej należy złożyć min. 14 dni przed
planowanym terminem jego zajęcia.

2|Strona

