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UMIESZCZENIE URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ NIE ZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI 
LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO (URZĄDZENIE OBCE) 

 

Wydział: 
 

Wydział Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 

Osoba odpowiedzialna: (wz) Katarzyna Rozumek, pok. 113 (I piętro), tel. 61 8100 096 
komunalne@komorniki.pl 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek  
2. Załączniki: 

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem 
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa 
drogowego; 

2) decyzje – uzgodnienie warunków technicznych umieszczanego 
urządzenia wraz z uzgodnioną mapą przez tut. Wydział; 

3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub 
prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno – budowlanej; 

4) pełnomocnictwo – w przypadku występowania  w imieniu inwestora. 

Opłaty: 

Stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń: 
 

1) na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka, itp.) -  150,00 zł; 
2) poza obiektami mostowymi: 

a) gdy inwestorem i właścicielem urządzenia jest gmina - 5,00  zł; 
b) w pozostałych przypadkach - 30,00 zł. 
 

Ponadto, za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury: 
17,00 zł. 

Termin odpowiedzi: Do 30 dni. Odpowiedzi udziela się w trybie decyzji administracyjnej. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji stronie. 



Podstawa prawna: 

1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 460). 

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t..). 

3. § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. 
U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481). 

4. Uchwała Rady Gminy Komorniki XVI/182/2016 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt 
Gminy Komorniki na cele nie związane z potrzebami Zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu. 

Uwagi: Odbiór decyzji jest możliwy drogą pocztową lub osobiście  w Wydziale 
Infrastruktury Komunalnej, pok. nr 113. 

 
 


