KARTA USŁUGI

TIT-03

Wydanie zezwolenia na zbiorowe
korzystanie z terenu
rekreacyjno-sportowego

Wersja Nr 3
Data zatwierdzenia
15.06.2022 r.

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypełniony wniosek TIT-03 na formularzu (druk do pobrania z tablicy przy pokoju nr 1 w budynku B lub na stronie
http://bip.zdit-koszalin.pl).
2. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
1)

W przypadku gdy dokumenty są przesyłane drogą pocztową:
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

2)

W przypadku gdy dokumenty są składane osobiście:
Sekretariat Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Zgodnie z art. 63 § 3a KPA wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość
potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
4. OPŁATY SKARBOWE I INNE
Za złożenie wniosku oraz za wydanie zezwolenia opłata skarbowa nie jest pobierana.
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie opinii wydanej niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty
otrzymania wniosku.
6. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak trybu odwoławczego.
7. PODSTAWA PRAWNA
1) USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 poz. 559).
2) Uchwała nr XLV/634/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. „Zasady korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, znajdujących się na terenie miasta Koszalina”,
3) UCHWAŁA nr XXIV/417/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina.
4) Regulamin porządkowy umieszczony na tablicy informacyjnej na wnioskowanym terenie.
5) USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (tj. Dz. U. 2021 poz. 2095 z zm.), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wraz z aktami
uzupełniającymi
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https://www.gov.pl/web/gis.
8. KONTAKT W SPRAWIE
Tel: 94 311-80-71, 94 311-80-78
Przyjmowanie klientów w pokoju nr 1 - budynek B, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
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