Decyzja lokalizacyjna
W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu
budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego należy:
1. Złożyć pisemnie do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, który powinien
zawierać:
o imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę inwestora
o parametry urządzenia/obiektu oraz sposób umieszczenia w pasie drogowym
o planowany termin zajęcia pasa drogowego
o dane inwestora
o podpis inwestora lub pełnomocnika
2. Do wniosku należy dołączyć :
o szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
rzutu poziomego obiektu budowlanego/urządzenia lokalizowanego w pasie drogowym oraz
naniesionymi granicami działek
o dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej - na żądanie zarządcy drogi.
o pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej
o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).
3. Opłaty:
o 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis
lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) w związku
z częścią IV załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 225 poz. 1635, ze zm.)
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE
pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
Numer konta:
25 1160 2202 0000 0001 5278 2920
4. Podstawa prawna:
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity z roku 2015 r. Dz. U. poz.
460) )
5. Tryb odwoławczy:
o od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą
w Wejherowie
o odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
6. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
o w Sekretariacie ZD w Wejherowie - pok. 05
o listownie na adres: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą
w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo
Więcej informacji można uzyskać w pok. 03 oraz pod numerem tel. 58 774 32 82

