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Urząd Miejski w Słubicach 

KARTA USŁUG  KU/WID/6 

Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów 
budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział inwestycji i drogownictwa (WID) 

Odpowiedzialny 
za usługę:  
 

Marek Żurek 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

203 
095 737 20 33, lub 095 737 20 00 wew. 203 
marek.zurek@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację  w pasie 
drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego  

- Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z 
zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik, należy załączyć 
oryginał pełnomocnictwa,  
     -  dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 

Opłaty: OPŁATA SKARBOWA: 
- wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej, 
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa  w wysokości 17,00 zł 
 
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Słubicach, podany na stronie 
www.slubice.pl.   

Termin realizacji: Zgodnie z art. 35 KPA ( bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca,  
w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 
dwóch miesięcy). 

Tryb 
odwoławczy: 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Słubic  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Odbiór 
dokumentu: 

Osobiście w tutejszym Urzędzie, poprzez Urząd Pocztowy,  
w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy. 

Informacje 
dodatkowe: 

 

Podstawa 
prawna: 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego. 
- Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej. 

mailto:marek.zurek@slubice.pl
http://www.slubice.pl/


Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację  w pasie 
drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego – WID/6 Link 

Opracował (a):  
Jagoda Wasilewska 
Data: 22.04.2022 r. 
Podpis.................... 

Data aktualizacji: 
22.04.2022 r. 

Zatwierdził (a): 
Data: 
Podpis.................... 

 
 

 

https://slubice.pl/wnioski/wid/WID05.pdf

