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Karta usługi Nr 40 
Wydanie zezwolenia na  zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej 

MIEJSCE 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 
Referat Inwestycyjno-Gospodarczy 
tel. (25) 631-28-64 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 
ZAŁATWIENIA  
SPRAWY 

Wiesława Brodzik – kierownik referatu 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Wydanie zezwolenia następuje w formie pisemnej umowy cywilno-
prawnej 

 
WYMAGANE 
DOKUMENTY 

1. Wypełniony wniosek 
2. Załączniki do wniosku: 
a) kopa mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego 

terenu z naniesioną lokalizacją  przedmiotowego 
urządzenia/obiektu budowlanego (2 szt), 

b) w przypadku zajęcia drogi wewnętrznej na czas prowadzenia robót i 
umieszczenia urządzenia 

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500  z 
zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 
powierzchni zajęcia drogi wewnętrznej (2 szt), 

− kopia zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogi wewnętrznej, 

− oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę 
obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu 
budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej, 

− na żądanie wydającego dodatkowe dokumenty (projekt 
budowlany,  harmonogram robót prowadzonych w pasie 
drogowym). 

 
OPŁATY 

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych 
ustala się na podstawie Zarządzenia  Nr 11/2013 Wójta Gminy 
Skórzec z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie pobierania opłat za 
najem nieruchomości należących do Gminy Skórzec a stanowiących 
drogi wewnętrzne 

CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w 
sprawach wymagających zgody Rady Gminy do 3 miesięcy 

TRYB ODWOŁAWCZY - 
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Opracowała:  Wiesława Brodzik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNE INFORMACJE 

W przypadku, gdy inwestor reprezentowany będzie przez 
pełnomocnika : 
 – oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora 

wnioskowanego przedsięwzięcia, jeżeli z wnioskiem występuje 
osoba reprezentująca interes strony postępowania, wraz z 
oryginałem potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za 
pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (dokonanej na konto lub w kasie 
Urzędu Gminy w Skórcu) 

FORMULARZ DO    
POBRANIA 

Druki dostępne w pok. Nr 17  lub w  biurze obsługi klienta 

PODSTAWA PRAWNA 
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Skórzec z dnia 4 marca 2013 
roku w sprawie pobierania opłat za najem nieruchomości należących 
do Gminy Skórzec a stanowiących drogi wewnętrzne 


