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W odpowiedzi na interpelacj? Pana Radnego, dotycz^c^ corocznego uiszczania oplaty 

za zajecie pasa drogowego poprzez umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej 

niezwi^anych z potrzebami ruchu drogowego informuj?: 

Decyzje administracyjne na zajecie pasa drogowego, na cele inne niz drogowe, 

wydawane ŝ  na wniosek. Wnioskuj^cym moze bye inwestor lub jego pelnomocnik. Dla 

organu nie ma znaczenia czy wnioskodawc^ jest PWiK, czy inny inwestor (prywatny). 

Kazdorazowo sprawa konczy si? wydaniem decyzji administracyjnej na podstawie : 

- art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U . z 2015r. poz. 

460), 

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post?powania administracyjnego (t.j.Dz. U . 

z 2013 r. poz.267 ze zmianami), 

- uchwaly nr 851 Rady Miasta Konina z dnia 24 wrzesnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

stawek oplat za zajecie pasa drogowego (Dz. Urz. woj. Wielkopolskiego z dnia 20 

pazdziemika 2014 r. poz. 5366). 

Zapewniam, ze wszystkie wnioski, bez wzgl^du na wnioskuj^cego, rozpatrywane 

w oparciu o te same przepisy ustawy o drogach publicznych, ktora nie przewiduje zwolnieh 

z oplat, naleznych z tytulu zaj^cia pasa drogowego, w tym umieszczenia urz^dzenia w pasie 

drogow^TTi. 

Wnioskuj^cy o zajecie pasa drogowego, w zwi^zku z zamiarem budowy sieci, sieci 

z przyl^czami, b^dz samych przyl^czy sklada dwa wnioski: 

1) 0 zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot, 

2) 0 umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. 

Umieszczenie urz^dzenia w pasie drogowym wymaga rowniez (przed rozpocz?ciem 

projektowania) uzyskania zgody na lokalizacj? urzadzen w pasie drogowym. 



W celu umieszczenia urz^dzenia w pasie drogowym nalezy, zgodnie z art.39 ust.3 oraz ust.3a 

ustawy 0 drogach publicznych (przed przyst^pieniem do projektowania) uzyskac zgod? 

(w formic decyzji administracyjnej) na lokalizacj? urz^dzenia w pasie drogowym, 

uzgadniaj^c wykonany projekt w Wydziale Drogownictwa U M w Koninie. 

Po dokonaniu pozostatych formalnosci administracyjnych przed rozpocz?ciem wykonania 

przyl^cza b^dz sieci nalezy: 

- zgodnie z art.40 ust.l, 2 pktl, ust.3,4,8 uzyskac zgod? na zajecie pasa drogowego 

w celu prowadzenia robot z naliczeniem oplat, 

- zgodnie z art.40 ust.l, 2pkt2, ust.3, 5,8 uzyskac zgod? na umieszczenie urzadzen 

w pasie drogowym z naliczeniem oplat. 

Powyzsza procedura obowi^zuje wszystkie podmioty, ktore chc^ wykonac przyl^cze, b^dz 

siec w granicach pasa drogowego. 

Niestosowanie si? do procedury i umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej, 

niezwi^zanych z potrzebami zarz^dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego bez 

zezwolenia zarz^dcy drogi, na podstawie art.40 ust.l2 skutkuje naliczeniem (w drodze 

decyzji administracyjnej) kary pieni?znej w wysokosci 10-krotnosci optaty, ustalonej zgodnie 

z ust.4-6. 

Informuj? rowniez, ze kazda sprawa konczy si? wydaniem decyzji administracyjnej, a nie jak 

wspomniano w interpelacji umow^. 

Z danych Wydzialu Drogownictwa U M w Koninie wynika, ze optaty roczne za imiieszczenie 

urzadzen w pasach drogowych nakladane zarowno na Przedsiebiorstwo Wodoci^gow 

i Kanalizacji Sp. z o.o., jak rowniez na innych inwestorow. 

Do wiadomosci: 
1. Przewodnicz^cy Rady Miasta 


