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Lędziny, 15.10.2007 r 
 
 
 
 

Protokół BK/0913/VIII/2007 
 

kontroli doraźnej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej przeprowadzonej przez Gł. 
Specjalistę ds kontroli mgr Joannę Warchulską-Kopeć. 
 
Temat kontroli: " Procedura udzielania zezwoleń na wejście na teren nieruchomości 
naleŜących do Gminy Lędziny dla podmiotów występujących z takim wnioskiem oraz 
procedura wydawania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego".  
 
Okres objęty kontrolą: 2006 -2007 
 
Zbadano pod względem: 
– terminowości odpowiedzi na wniosek 
– prawidłowego pobrania opłaty skarbowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 
– spełnienia warunków sprecyzowanych w decyzji o zajęciu pasa drogowego tzn. 
komisyjny odbiór zajmowanego odcinka 

 
Przepisy prawne w oparciu o które dokonano kontroli: 
 
-Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (t.j.  Dz.U. 2004, nr 204, poz. 2086 ze 
zm) 
- Uchwała nr XXXIV/200/2005 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
Skontrolowano: 
– pismo z dnia 26.07.2006 
– pismo z dnia 27.07.2006 
– pismo z dnia 22.05.2006 
– pismo z dnia 23.06.2006 
– decyzja nr ZI/34/2006/ZP 
– decyzja nr ZI/38/2006/ZP (nieprawidłowo wskazana liczba dni, na które wydano 
zezwolenie, a co za tym idzie nie pobrano opłaty za jeden dzień, w wysokości 20,00 zł) 

– decyzja nr ZI/1/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/3/2007/ZP ( nieprawidłowo wskazana liczba dni, na które wydano  
zezwolenie, a co za tym idzie nie pobrano opłaty za jeden dzień, w wysokości 6,00 zł) 

– decyzja nr ZI/4/2007/ZP  
– decyzja nr ZI/5/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/6/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/7/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/8/2007/ZP ( w decyzji nie wskazano dat zajęcia pasa drogowego, podano 
jedynie liczbę dni – 2. Liczba ta nie pokrywa się z danymi z wniosku, które wskazują na 
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konkretny termin (4.05.2007 do 7.05.2007) , ponadto liczba dni z wniosku (4) róŜni się z 
liczbą dni wynikającą z decyzji). 

– decyzja nr ZI/9/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/10/2007/ZP  
– decyzja nr ZI/11/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/12/2007/ZP ( ( nieprawidłowo wskazana liczba dni, na które wydano 
zezwolenie, a co za tym idzie nie pobrano właściwej opłaty za dwa dni, w wysokości 
96,00 zł) 

– decyzja nr ZI/14/2007/ZP  ( nieprawidłowo wskazana liczba dni, na które wydano 
zezwolenie, a co za tym idzie nie pobrano właściwej opłaty za jeden dzień, w wysokości  
20,00  zł) 

– decyzja nr ZI/15/2007/ZP   
– decyzja nr ZI/16/2007/ZP  
– decyzja nr ZI/17/2007/ZP  
– decyzja nr ZI/18/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/19/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/20/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/21/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/22/2007/ZP 
– decyzja nr ZI/23/2007/ZP 
 
 
 
Stwierdza się, co następuje: 
  
Stwierdza się, iŜ w niektórych przypadkach opłata wynikająca z Uchwały Rady Miasta 
Lędziny nr XXXIV/200/2005 z dnia 24.02.2005 r w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego nie jest obliczana prawidłowo. Nieprawidłowości 
pojawiają się w przypadku obliczania dni, na które zezwolenie jest wydawane. Ustawa o 
drogach publicznych, jak i Uchwała Rady Miasta Lędziny nie zwalnia od opłat za 
zajmowanie pasa drogowego w soboty i niedziele, czy w przypadku, kiedy zajmuje się pas 
drogowy, a nie prowadzi się robót. Stosownie do § 2 ust. 3 uchwały powołanej wyŜej 
zajęcie pasa drogowego nawet na kilka godzin jest traktowane w świetle opłat jako jeden 
cały dzień. 
Ponadto Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej, który merytorycznie rozpatruje 
wpływające wnioski o zajęcie pasa drogowego, nie prowadzi ewidencji zgłoszeń o 
zakończonych robotach na zajętym pasie. Ponadto przedstawiciele Gminy Lędziny- 
pracownicy Urzędu Miasta Lędziny- Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej ( 
zarządcy drogi) nie potwierdzają odbioru komisyjnego zakończonych robót na 
zajmowanym pasie drogowym jakimkolwiek dokumentem ( protokołem). 
Wyjaśnienia pracownika Wydziału w załączeniu. 
 
Zalecenia: 
– wprowadzić ewidencję zakończonych robót 
– potwierdzać protokołem komisyjny odbiór zakończonych robót 
– prawidłowo wskazywać liczbę dni, na które będzie udzielane zezwolenie 
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Za nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli odpowiedzialność ponosi Naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej z tytułu braku nadzoru nad merytorycznie 
odpowiedzialnym pracownikiem Wydziału. 
Kontrolowany ma prawo do złoŜenia zastrzeŜeń co do treści protokołu kontroli w ciągu               
3 dni o dnia podpisania. 
 
 
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
Załączniki udostępniane na wniosek, w pok. 106 UM Lędziny. 
 
 
 
     ...............................................   ...................................................... 
         wydział kontrolowany                kontrolujący 
 


