UZGODNIENIE LOKALIZACJI
OGRODZENIA OD STRONY DROGI
GMINNEJ

Miejsce
załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Inspektor – Lidia Sutor
II piętro, pokój nr 34
tel. 012-387-14-10 wew. 25 lub 012-387-10-03

Miejsce złożenia
dokumentów:

Kancelaria ogólna – I piętro, hol

Podstawa prawna:

➢
➢

➢

Wymagane
dokumenty:

➢
➢
➢

BGK 10

art. 35, art. 38 i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
Uchwała Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia
19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z później
szymi zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Nr 245, poz. 2717, Dz. Urz. Woj. Mał. z 2008 r. Nr 568, poz. 3757,
Dz. Urz. Woj. Mał. z 2012 r. poz. 704, Dz. Urz. Woj. Mał. z 2016 r.
poz. 4693, poz. 5988);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z
2016r., poz. 290 z póżn. zm.)
Wypełniony wniosek:
Mapa sytuacyjna 1:500- 2 egzemplarze
dokument potwierdzający posiadanie prawa do terenu grodzonego
lub oświadczenie właściciela gruntu

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) nie podlega opłacie skarbowej.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata wynosi 17 zł. (z
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z
opłaty skarbowej).
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca B. S. Rzemiosła w Krakowie Oddział w
Kocmyrzowie 85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

Termin
załatwienia
sprawy:

Do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy: Uwagi:

W przypadku przebudowy lub remontu istniejącego ogrodzenia usytuowanego w
pasie drogowym, odmowa uzgodnienia następuje w formie decyzji, od której
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za
pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – wniosek

