
U r z ą d  G m i n y  w  G o d z i e s z a c h  W i e l k i c h  

ul. 11 Listopada 10  tel/fax: (62) 7611089 

62-872 Godziesze Małe  tel/fax: (62) 7611158 

  e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek - piątek 7.00-15.00 

 

LOKALIZACJA W PASIE DROGOWYM W PASIE DROGOWYM PROJEKTOWANEJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM DROGI  

  

Wymagane dokumenty:   

 

Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów 

niezwiązanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym. 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) Aktualna  mapa zasadniczej do celów projektowych dla terenu planowanej 

Inwestycji w obrębie pasa drogowego w skali 1:500 z wkreślonymi 

krawędziami jezdni, chodnika oraz innymi istotnymi elementami pasa 

drogowego (np. rowy, drzewa) wraz z wkreśloną kolorem w sposób czytelny 

i jednoznaczny lokalizacją projektowanego urządzenia, oraz domiarami 

urządzenia do krawędzi jezdni w miejscach charakterystycznych. Na mapie 

należy podać wszystkie wymiary projektowanych urządzeń (studni, szaf itp.)  

(2 egz.)  

2) Kopia dokumentu stwierdzającego możliwość lokalizowania planowanej 

inwestycji na danym terenie (opinia z gminy, decyzja o warunkach 

zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis  

i wyrys z planu miejscowego), 3. W przypadku  wystąpienia  w  imieniu  

inwestora osób trzecich:  pełnomocnictwo oraz  dowód  zapłaty opłaty 

skarbowej w wysokości 17,00 zł. 

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, 

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Małe 

Opłaty: Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

uiszcza się z chwilą złożenia tego dokumentu (art. 6 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 

16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).  

Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, 

zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym 

obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

Termin i sposób załatwienia: Wydanie zgody na lokalizację następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia 

wniosku. 

Podstawa prawna: Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 1440) 

Tryb odwoławczy:  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w  Kaliszu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie.  

Inne informacje: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia.  

mailto:godziesze-wi@zgwrp.org.pl


  

Procedura dotyczy uzyskania zgody na lokalizację w pasie drogowym urządzeń 

niezwiązanych z gospodarką drogową tj. linie elektroenergetyczne (w tym także 

złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory), przewody gazowe, 

ciepłownicze, przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 

telekomunikacyjne.  

  

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, 

wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego 

upoważniony.  

 

 


