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nr kor.  UM.1344662.2021  

 

 
 

 
Pan Marcin Kiełpiński 

Radny Rady Miasta Gliwice  

 

Dotyczy: BR.0003.270.2021 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 14.12.2021 r., 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach 

poinformowało, że dla przyłączenia budynków przy ul. Młodego Górnika 

5 i 7 aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, 

która będzie sfinalizowana w I kwartale 2022 r. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez PEC – Gliwice Sp. z o.o. 

realizacja budowy przyłącza do budynków planowana jest na III-IV 

kwartał 2022 r. 

W załączeniu przekazuję uzyskaną przez PEC – Gliwice Sp. z o.o. 

decyzję zezwalającą na lokalizację inwestycji w pasie drogowym 

wydaną przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 

 

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Działem 

Inwestycji PEC – Gliwice Sp. z o.o., tel.: (032) 335-02-36, e-mail: 

di@pec.gliwice.pl 

 

Z poważaniem 

(-) Agnieszka Leszczyńska 

Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Właścicielskiego 

(podpisano elektronicznie) 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia decyzji nr ZDM/3822/2021/DS z 09.11.2021 r. (wraz 

z załącznikiem mapowym). 

 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. VP3 – do wiadomości 
3. NA – kopia a/a 







decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może 
odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń i infrastruktury, o których mowa powyżej, wyłącznie, jeżeli ich 
umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych
lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub
rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. Organ
I instancji wyraził zgodę na przedmiotową inwestycję przy spełnieniu ww.
warunków. Przy wydaniu decyzji określono rodzaj inwestycji, sposób, 
011eJsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz
poinformowano inwestora o planowanych inwestycjach. 

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po dokonaniu zgłoszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie 
i na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333, j.t. ze zm.). 

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicmych zajęcie
pasa d1ogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury
tecbnicmej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie robót związanych z tym
umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej. 

Za z.aj�ie pasa drogo·ł.·ego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia
03.06.2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 201S r. poz.
5040 j.t.)

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urządzenia w pasie drogowym wnioskodawca winien
dokonywać opiat rocmych za każdy rok umieszczenia unądzenia w pasie
drogowym. 

Pouczenie 
Od 11lnleJueJ decyzji przysluiuJe ,tronie odwołanie w terminie 14 dni od d•ty jej 
doręczenia. Odwołanie wnosi się do SantorzĄdowego Koleelum Odwolawczeio 
w Katowlcacb za pośrednJctwem Prezydenta MJHta Gliwice. 
W trakcie ble,eu terminu do wniesienia odwołania strona mote z.ruc 1ię prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu, który wydal decyzję. 
Z dniem doręczenia 0f1anowl, który wydal decyzję oiwladcunla o zrzecieaiu się 
prawa do wnJttleilla odwołania przez ostatni11 ze stron po1tępowania, decyzja staje 
tlę ostateuna I p!'lwomocu 
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