
KARTA USŁUG
 REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA 

I GEODEZJI

Nazwa usługi:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA 
DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3 zmiany z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 
2086 -z późn. Zmianami). Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami). - 
Art. 104 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz.430)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie
związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego (formularz) - do pobrania 
w siedzibie Urzędu Gminy 
2. Załączniki:
Kserokopia zatwierdzonej mapy do celów projektowych lub projektu zagospodarowania działki 
w skali1:500 lub 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem (szt.2)

Opłaty:
- zwolniony z opłat skarbowych
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od daty wpływu wniosku na dziennik podawczy tutejszego Urzędu Gminy w Czarnocinie
Zainteresowani o sposobie załatwienia sprawy zostaną powiadomieni listownie.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Kazimierz Bujnowski
Nazwa Wydziału/Stanowiska: Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa 
i Geodezji
Nr pokoju: 23
Nr telefonu: 413512028 wew. 231,  fax. 413512029
Godziny pracy: poniedziałek – piątek   7:00 – 15:00
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 
dni od dnia następnego po otrzymaniu.
Uwagi:
Dotyczy dróg publicznych, gminnych i dróg dojazdowych będących we władaniu gminy. Przez 
obce urządzenia należy rozumieć wszelkie media prowadzone w drodze zarówno w kierunku 
poprzecznym jaki podłużnym do osi drogi (kolektory gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej,teletechniczne, energetyczne, ciepłownicze itd.)

Urząd Gminy w Czarnocinie 
Czarnocin 100a

28-506 Czarnocinie
tel. 413512028, fax 413512029
e-mail: ug@czarnocin.com.pl 


