Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury
technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wymagane dokumenty
Lokalizacja w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za
zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację
infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na
lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – załącznik nr 1.
Do wniosku należy dołączyć:
1) Zagospodarowanie terenu na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali
1:1000 lub 1:500, z wrysowaną granicą pasa drogowego (linią zieloną) z opisem
zastosowanych kabli (długość, typ) i rur (długość, średnica) z proponowaną lokalizacją
urządzenia - 2 egzemplarze;
2) Profil przejścia poprzecznego pod / nad * drogą zawierający: elementy drogi (jezdnię,
chodnik, zieleniec), infrastrukturę podziemną, granicę pasa drogowego, rzędne elementów
charakterystycznych (np. oś drogi, dno rowu, infrastruktura podziemna) oraz
projektowanego kabla / rury*, w przypadku przejść poprzecznych pod drogą wkreślone
komory przewiertowe lub miejsce wejścia i wyjścia głowicy wiercącej (jeśli inwestycja
przebiega poprzecznie przez drogę);
3) Warunki przyłączenia wydane przez właściciela / użytkownika * sieci
4) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku
wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) wraz z załączonym potwierdzeniem
opłaty w kwocie 17,00 zł uiszczonej na konto Urzędu Miasta w Puławach: 91 1020 3147
0000 8102 0160 1194 – bank PKO BP SA.

Miejsce złożenia dokumentów
Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, 24-100 Puławy ul. Skowieszyńska 51 tel. +48 888 40 90
centrala.

Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis
- 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy: PKO BP S.A Nr 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194 –
bank PKO BP SA.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej/
postanowienia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Podstawa prawna






Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
r. poz. 735 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn.
zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z
późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 479).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Inne informacje
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z umieszczeniem opisanego powyżej
urządzenia inwestor zobowiązany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót
budowlanych (jeżeli jest wymagane),
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu
budowlanego obiektu lub urządzenia opisanego powyżej – załącznik nr 2,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego
prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia
opisanego powyżej (patrz: zajęcie pasa drogowego).

Uwaga:
Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń i infrastruktury, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby
doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

Obowiązek informacyjny
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej
https://zdmpulawy.bip.lubelskie.pl w zakładce "Bezpieczeństwo/ochrona danych
osobowych".

