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WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA 
DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 

 
  
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Dróg  
II. PODSTAWA PRAWNA: 

 Art. 39 ust. 3, ust.3a, art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku drogach publicznych, 
 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256) 

 
III. WYMAGANE DOKUMENTY: 

• Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z załącznikami. 

• Kopia mapy zasadniczej (2 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną projektowaną lokalizacją wnioskowanej 
infrastruktury z domiarami od granic i istniejącej infrastruktury oraz widocznymi granicami pasa drogowego. 

• Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku przez 
pełnomocnika). 

• Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (w przypadku składania 
wniosku przez pełnomocnika). 

• Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana 
przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi. 

• Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi. 
IV. OPŁATY: 

• Wydanie decyzji administracyjnej jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.    
2006 r. o opłacie skarbowej. 

• W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 
w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowej dokonuje się przelewem internetowym na rachunek Urzędu Miasta Siedlce 
ING Bank Śląski S.A. 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010 

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
• Urząd Miasta Siedlce - Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Siedlce na platformie e-PUAP: /0kg988ash7/skrytka 
• Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek od 7.45 do 18.00, wtorek-piątek od 7.45 do 15.45 
 

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wydawane jest po rozpatrzeniu wniosku oraz sprawdzeniu 
jego kompletności pod względem formalnym.  
Dla dróg publicznych wydawana jest decyzja, dla dróg niepublicznych zgoda w formie zezwolenia.  
 

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA: 
• W terminie 45 dni dla wniosku dotyczącego budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.  
• W terminie 65 dni dla wniosku dotyczącego budowy pozostałych infrastruktur technicznych. 

 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji oraz zgody w formie zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce. 
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