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www.opolelubelskie.pl

inwestycje

KARTA USŁUGI NR IPR/1
WYDZIAŁ INWESTYCJI,
PLANOWANIA I ROZWOJU

Zmiana 2010r.

n a z w a u s ł u g i:

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
» wniosek o wydanie zezwolenia

wymagane dokumenty: » załączniki: kompletna – uprawomocniona dokumentacja techniczna planowanych ro-

bót – do wglądu; 3 egz. tzw. podkładu geodezyjnego w skali 1:500 lub }1:000 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego; 1 egz. (ksero) komplet uzgodnień ZUD oraz 1 egz. (ksero) pozwolenia na budowę; 1 egz. (ksero) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 1 egz. projektu graficznego reklamy
uzgodnionego z właściwym organem w zakresie wymogów estetyczno – kolorystycznych
oraz dobrej czytelności, zawierającego podstawowe wymiary reklamy (długość szerokość, wysokość) – dotyczy obiektu handlowego lub reklamy; potwierdzenie do przyjęcia
do realizacji robót związanych z odtworzeniem pasa drogowego – odtworzenie rozkopanych elementów pasa drogowego będzie realizowane przez firmę; zatwierdzony tymczasowy projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego; harmonogram robót umożliwiających ich wykonania we właściwym terminie.

miejsce składania Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
dokumentów: ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
tel. /81/ 827 72 01
termin załatwienia sprawy: do 30 dni
sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
opłaty: brak
sprawę załatwia
nazwa wydziału/ stanowisko: Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju
nr pokoju: 219/II piętro
nr telefonu: (81) 827 72 19
godziny pracy: poniedziałek:7:15-15:15,wtorek: 8:00-16.00, środa – piątek 7:15-15:15
podstawa prawna:

-

dwołanie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz.1481),
Uchwała Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
nr XXXIV/220/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Opola Lubelskiego, Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim pok. 207/II piętro bądź za pośrednictwem poczty.W
przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Opracował:Andrzej Giza

Sprawdził:Stanisław Bigos

Zatwierdził:Piotr Szczucki

