
 

 

K A R T A U S Ł U G I 
Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

Wydział Inwestycji i Dróg 
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 

www.sokolowpodl.pl 
tel. 25 781 75 52 / fax. 25 781 75 10 

Nazwa karty usługi (sprawy) 

Wydanie zezwolenia na lokalizację obcego urządzenia w pasie drogowym 

1. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy: 
 

1.1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obcego urządzenia w pasie drogowym 
UWAGA: Wniosek o wydanie zezwolenia można pobrać  na stronie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski: 

 link do wniosku: https://sokolowpodl.pl/karty_uslug/64_id_wniosek1.pdf  

1.2. Załączniki do wniosku: 

1.2.1 Szczegółowy plan sytuacyjny (kopia mapy zasadniczej lub do celów projektowych) w skali 1:500 z 
zaznaczoną proponowaną lokalizacją obiektu/urządzenia – 2 egzemplarze. 

1.2.2. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora wnioskowanego przedsięwzięcia, jeżeli z wnioskiem 
występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania, wraz z oryginałem potwierdzenia 
wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 

2. Opłaty: 

2.1.  Wniosek o wydanie zgody na lokalizację obiektu/urządzenia – brak opłat  

2.2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 
skarbową w wysokości 17,00 zł. 

 
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski - 
aktualny numer rachunku bankowego znajduje się na stronie internetowej www.sokolowpodl.pl, 
 

3. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie,  nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. 
 

4. Sposób załatwienia sprawy: 

 
4.1. Wydanie decyzji lub pisma zezwalającego na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej                                                      

obiektu/urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego,  

4.2.   Decyzja odmowna. 
 

5. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy : 

Wydział Inwestycji i Dróg  
Nr pokoju: 42 - parter  
Nr tel. 25 781 75 52 

 Poczta elektroniczna: id@sokolowpodl.pl 
Godziny pracy: 8:00 – 16:00 
 

6. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny: 
         Paweł Żuchewicz – podinspektor  

 

http://www.sokolowpodl.pl/
https://sokolowpodl.pl/karty_uslug/64_id_wniosek1.pdf
http://www.sokolowpodl.pl/


 

7. Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

8. Podstawa prawna: 

7.1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, 

7.2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego, 

7.3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r, 

 

 

9. Miejsce składania wniosku / dokumentów: 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obcego urządzenia w pas drogowy wraz z załącznikami 
może być złożony:  

• pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sokołów Podlaski - ul. Wolności 21, 08-300 
Sokołów Podlaski, wniesiony ustnie do protokołu, 

• przesłany pocztą lub za pomocą telefaxu,  

• przez skrzynkę podawczą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) pod 
adresem http://epuap.gov.pl. 

• Wniosek poświadczony bezpiecznym podpisem elektronicznym może być też złożony pocztą 

elektroniczną na adres um@sokolowpodl.pl 

10. Uwagi: 
                  Odbiór : osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty. O formie decyduje wnioskodawca.    

Opracował: 
Paweł Żuchewicz 

Zaopiniował/a: 
Krzysztof Góral 

Nr karty: ID.0143.64.2012 Ważne od: 01.01.2022 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Bogusław Karakula 

http://epuap.gov.pl/
mailto:um@sokolowpodl.pl

