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W sprawie: 

Wydawania decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub  

urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego.  

 

1. Od czego zacząć? 

Przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej takich jak sieci i przyłącza: gazowe, wodociągowe, energetyczne, 

kanalizacyjne, teletechniczne.  

Do wniosku należy dołączyć: 

- szczegółowy plan sytuacyjny lub mapę do celów projektowych lub mapę zasadniczą w skali 

1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji urządzeń – 2 egz. 

- pełnomocnictwo (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez 

pełnomocnika), 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy). 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

1. Wydanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

nie podlega opłacie skarbowej. 

3.Opłata za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. 

4.Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opłacie skarbowej. 

5. Opłatę należy uiścić na rachunek Starostwa Powiatowego w Głubczycach nr 35 1020 3714 

0000 4302 0012 7878. 

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Drogownictwa 

(telefon 77 405 36 67, pokój nr 303) 

 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Zgodnie z art. 39 ust. 3b  ustawy o drogach publicznych decyzję należy wydać w terminie 65 

dni od dnia złożenia wniosku, a w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w terminie 45 dni od 

dnia złożenia wniosku. 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 
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 Odbioru dokumentów dokonuje osobiście wnioskodawca lub za pośrednictwem poczty albo 

platformy ePUAP. 

 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. 

zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124). 

3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 z późniejszymi zmianami). 

4.Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1546 

z późn. zmianami). 

 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Zezwolenia nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, 

określoną w decyzji. 

Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń obcych 

znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu. 

 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

Na podstawie art.127 § 2 i art. 129 kpa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty 

Głubczyckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

 

Brak wniosku. 

 

DODATKOWE UWAGI: 

Brak uwag. 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

godz. 7.30-15.00 

 

    Opracowała: Klaudia Zięba                                              Zatwierdził: Sebastian Związek 

 


