Referat Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy
w Moszczenicy
ul. Kosowska 1,
97-310 Moszczenica

Zezwolenie na
lokalizację/przebudowę
zjazdu
indywidualnego/publicznego

Wymagane
dokumenty

Forma
załatwienia
sprawy

Zastępstwo
Pomoc Administracyjna ds.
Gospodarki Odpadami –
Agnieszka Białas

Symbol klasyfikacyjny (7230)
Symbol stanowiska

tel. 44 616 96 25 wew. 115

Podstawa
prawna

Pracownik merytoryczny
Inspektor ds. Dróg – Aneta
Forma

GDR

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2013 r., poz.1409 z późn. zm..).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.124)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
1. wniosek o wyrażenie zgody na zlokalizowanie/przebudowę zjazdu
2. mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczeniem proponowanego miejsca
zjazdu w skali 1:500 lub 1:1000 (2 szt.),
3. wypis z rejestru gruntów lub kopia innego dokumentu potwierdzającego tytuł
prawny do nieruchomości objętej wnioskiem,
4. pełnomocnictwo ( w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób
trzecich) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
płatnej na konto Urzędu Gminy w Moszczenicy: 03 8973 0003 0070 0700
0707 0017 lub w kasie Urzędu Gminy w godz. 8.00 – 13.00,
5. projekt budowlany zjazdu (do wglądu),
6. decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania
przestrzennego,
1. Decyzja administracyjna: zezwolenie na lokalizację zjazdu / przebudowę
zjazdu z drogi gminnej publicznej lub jego odmowa
2. Pisemne uzgodnienie – w przypadku zjazdu z drogi wewnętrznej
pozostającej w zarządzie Gminy Moszczenica.

Opłaty

Miejsce
złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku
Tryb
odwoławczy

Opłata skarbowa:
1. w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii
– 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
2. w przypadku wystąpienia z wnioskiem na lokalizacje zjazdu publicznego
lub zjazdu do nieruchomości na cele inne niż związane z budownictwem
mieszkaniowym – 82,00 zł
Urząd Gminy w Moszczenicy ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica Biuro Obsługi Mieszkańców
Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.
Do 2 miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta
Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jednostka
Referat Gospodarki Komunalnej
odpowiedzialna

Uwagi

1. Budowa lub przebudowa zjazdu z drogi gminnej publicznej należy do
właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po
uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia Wójta Gminy
Moszczenica na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem
pkt 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa
zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wydaje się na czas nieokreślony
z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne, Wójt Gminy Moszczenica może
odmówić wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowę
albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli
w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
6. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1) bez zezwolenia,
2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie
budowlanym zjazdu – wymierza się w drodze decyzji administracyjnej,
karę pieniężną w wysokości określonej w ustawie o drogach publicznych.
7. Zjazd z drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Gminy Moszczenica,
która nie ma charakteru drogi publicznej podlega tylko uzgodnieniu.
8. Utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami,
należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

