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WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE 
DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZENIA 

NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB 
POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 
 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Budynek B, pokój nr 6. 

II. PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. 
zm.). 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych 
lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, należy złożyć: 

 wniosek, który powinien zawierać: 

 imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o 
zezwolenie; 

 cel zajęcia pasa drogowego; 

 miejsce lokalizacji urządzenia, 

 do wniosku należy załączyć: 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną 
lokalizacją urządzenia w pasie drogowym - 2 egz. 

 Kopia opinii wydanej przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu działającym przy Staroście 
Powiatu Garwolińskiego. 

 Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia 
w imieniu Inwestora osób trzecich. 

IV. OPŁATY 
 Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł - za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiony 

został pełnomocnik. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 
 Od decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych 

lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w 
terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 Brak. 
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