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Ostatnia
aktualizacja:
18.01.2018 r.

UZGODNIENIE LOKALIZACJI W PASIE DROGOWYM URZĄ
URZĄDZENIA
NIEZWIĄZANEGO
ZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA
DZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI
RUCHU DROGOWEGO
Wykaz potrzebnych dokumentów:
1. Wniosek wraz z załącznikami
2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
ądowego
dowego lub innego rejestru (dot. osób prawnych), wydanego nie
później niż 3 miesiące
ce przed datą złożenia wniosku (oryginał lub kopia poświadczona
świadczona za zgodność
zgodno
z oryginałem).
3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej,
upowa
jeżeli
eli strona działa przez pełnomocnika.
Opłaty:
17 zł – od dokumentu stwierdzającego
ącego ustanowienie pełnomocnika.
Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu
du Gminy Brwinów, pokój nr 007 (parter), pocztą
poczt na adres: Urząd
Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840
05
Brwinów.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Remontów, ul. T. Kościuszki 4a, pok. 28, I p.
tel. 22 738 25 73
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa w postaci decyzji administracyjnej następuje
następuje nie później niż w
ciągu miesiąca,
ca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później
później niż
ni w ciągu dwóch
miesięcy od dnia złożenia
enia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego
Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w
Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
dor
decyzji, za pośrednictwem
twem Burmistrza Gminy
Brwinów.

Uwagi:
Ze względu na potrzeby związane
ązane z zarządzaniem
zarz
em drogami, wymogi wynikające
wynikaj
z warunków
technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa
bezpiecze
a ruchu drogowego, może nastąpić
nast
odmowa
wydania uzgodnienia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.
1257).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.)

