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ZEZWOLENIE NA LOKALIZJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z 

POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI  

 

 

Wymagane załączniki: 

1) 2 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem 

proponowaną lokalizacją sieci/przyłączy (na mapie należy zaznaczyć numery działek w pasie 

drogowym, na których planowane jest umieszczenie urządzenia, a w przypadku lokalizacji 

urządzenia w drodze nieurządzonej przebieg projektowanego uzbrojenia należy wrysować na 

koncepcji drogowej lub projekcie budowlanym drogi), 

2) wykaz numerów działek, w odniesieniu do ulic, na jakich będzie zlokalizowana 

przedmiotowa infrastruktura, 

3) skrócony wypis z rejestru gruntów dla poszczególnych działek, 

4) wskazać należy szczególny przypadek lokalizacji w pasie drogowym obiektu budowlanego   

niezwiązanego   z   potrzebami    zarządzania     drogami    lub     potrzebami   ruchu  

drogowego, 

5) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest 

pełnomocnictwo, 

Wysokość opłat: 

 

17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie   

                 pełnomocnictwa. 

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 

zezwolenia. 

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu 

Oddział Podatków i Opłat 09-400 Płock, Stary Rynek 1 nr rachunku PKO Bank Polski 13 

1020 3974 0000 5502 0177 7929 z podaniem tytułu opłaty, lub w kasie Urzędu Miasta Płocka 

wejście od ul. Zduńskiej pok. 143  I piętro. 

W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy do wniosku 

dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.      

  

 

 



Określenie czasu obsługi: 

 

Niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni). 

W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z 

oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 

doradcą podatkowym. 

 Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 

rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 

 Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej 

zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału 

tego dokumentu. 

.  

 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ((j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 260 ze 

zm.) 

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).  

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 

2013r., poz. 267) 

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 1282.). 

 

 

Dodatkowe informacje: pokój nr 106, tel. 364-01-27  

 

 

 

 

 

 

 


