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INFORMACYJNA 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DROGI 
GMINNEJ URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY LUB INNEGO OBIEKTU NIEZWIĄZANEGO Z 

POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie 

drogowym drogi gminnej urządzenia infrastruktury lub innego obiektu  
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. 

2. Szczegółowy plan sytuacyjny (kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, do 
celów projektowych) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym 
proponowanym miejscem lokalizacji urządzenia lub obiektu– 2 egz. 

3. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz 
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w 
wysokości 17,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika). 

Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego zjazdu z drogi 
publicznej (gminnej) 

Sposób załatwienia sprawy Decyzja administracyjna 

Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa 
 stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa, piętro, pok. 29, tel. (81) 828 70 

26 wew. 118 
Opłaty Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 

17,00 zł. 
 
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Gminy Karczmiska lub na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Karczmiska nr: 52 8734 0008 0040 0299 200 0010 

Czas załatwienia sprawy Do 45 dni 

Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania, złożonego za 
pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Podstawa prawna 1.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) 

Inne informacje 
 

1. Jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania zezwolenia urządzenie lub inny obiekt 
wskazany we wniosku nie zostanie umieszczony, przedmiotowa decyzja 
wygasa. 

2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania 
zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
Inwestor, przed planowanym rozpoczęciem robót, powinien złożyć do 
zarządcy drogi wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 
wraz z niezbędnymi załącznikami tj.: 
- szczegółowym planem sytuacyjnym w skali 1:1000 lub 1:500 z 
zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni 



 
 

zajęcia pasa drogowego; 
- ogólnym planem orientacyjnym z zaznaczeniem zajmowanego odcinka 
pasa drogowego wraz z informacją o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli 
nie jest wymagany projekt organizacji ruchu; 
- zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu drogowego w 
rejonie przewidywanego zajęcia pasa jeżeli zajęcie pasa drogowego 
wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze bądź 
powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów 
lub pieszych, lub ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000  
z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz tych robót 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli nie jest 
wymagany projekt organizacji ruchu; 

- kopią decyzji udzielającej zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym 
drogi gminnej urządzenia infrastruktury lub innego obiektu  niezwiązanego 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
- harmonogramem robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku 
etapowego prowadzenia robót. 

 


