
 
 
 

Urząd Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45                                                                                                                

05-822 Milanówek                                                                                                       

tel. (22) 758-30-61/62 

fax.(22) 755-81-20 

 
 

 

KARTA USŁUG NR TOM/01  

REFERAT TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA  

 

Nazwa usługi:  ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DROGI PUBLICZNEJ 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI 

ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAM 

 

ETAP PROJEKTOWANIA 

Odpowiedzialny za daną usługę: Paulina Muchajer – inspektor  

Miejsce urzędowania: ul. Spacerowa 4, budynek „C” pokój nr 18 

                        (I piętro, klatka schodowa A) 

Nr telefonu:                 22 758-30-61 wew. 251 

Godziny pracy:            poniedziałek - 8
00

 – 18
00 

                                     wtorek - 8
00

 – 16
00 

 

                                     środa – dzień pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów 

                                     czwartek - 8
00

 – 16
00 

                                                          
piątek - 8

00
 – 15

00  

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia lub 

reklamy w pasie drogowym drogi publicznej. 

(wniosek do pobrania na stronie internetowej: www.milanowek.pl ►Jak i gdzie załatwić sprawę ► 

Referat Technicznej Obsługi Miasta ►  Karty usług) 

  

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a. kopię mapy zasadniczej (lub do celów projektowych) w skali 1:500 z naniesioną 

propozycją lokalizacji sieci, przyłącza lub reklamy – 2 szt; 

b. kopię warunków technicznych budowy urządzeń infrastruktury technicznej uzgodnione 

przez właściwe instytucje (np. PGE Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.o., MPWiK) – 1 szt; 

c. projekt reklamy lub obiektu budowlanego zawierający jej/jego wizualizację, wymiary, 

kolorystykę oraz sposób montażu; 

d. pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie 

dokonania opłaty skarbowej 17,00 zł – w przypadku jeżeli wnioskodawca reprezentowany 

będzie w postępowaniu przez pełnomocnika; 

e. potwierdzenie dokonania opłaty 82 zł (jeśli jest wymagana) - NIE PODLEGA OPŁACIE 

skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

Opłaty: 

1. Opłata skarbowa za wydanie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym urządzenia infrastruktury 

podziemnej lub naziemnej, obiektu budowlanego, reklamy i innych  

wynosi 82,00 zł 

(zwolnione z opłaty skarbowej jeśli uzgodnienie wydawane jest na potrzeby budownictwa 

mieszkaniowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej.  
2. Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Milanówka: 

a. kasa w budynku „A” ul. Kościuszki 45 (na parterze) czynna: 

poniedziałek 10
00 

– 17
00

 (przerwa od 12
00 

– 12
30

)  

od wtorku do czwartku 9
00 

-15
00

 (przerwa od 12
00 

– 12
30

)  

piątek 9
00 

-14
00

 (przerwa od 12
00 

– 12
30

)  

b. Punkt Obsługi Interesanta w budynku „C” ul. Spacerowa 4 (na parterze) w godzinach pracy 

Urzędu; 

c. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Milanówka  

95 1020 1026 0000 1002 0263 4905 w tytule przelewu należy podać: tytuł opłaty, imię i 

nazwisko/nazwę przedsiębiorstwa oraz adres. 



Termin załatwienia sprawy: 

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,                               

nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 

Tryb odwoławczy:  

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, 

za pośrednictwem Burmistrza Miasta Milanówka, zgodnie z pouczeniem. 
Odbiór dokumentu: ul. Spacerowa 4, pokój nr 18 - budynek „C” (I piętro) 

Uwagi: 

1. Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń          

i infrastruktury, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do 

utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg. 

2. Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu 

budowlanego lub reklamy, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie 

drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego 

oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a ustawy                 

o drogach publicznych. 

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:  

 uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych, 

 uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego obiektu lub urządzenia (w przypadku wystąpienia przez inwestora                        

o pozwolenie na budowę), 

 uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia 

robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. 

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń należy do ich posiadaczy.  
5. Mapa zasadnicza do nabycia w Starostwie Powiatu Grodziskiego, w Wydziale Geodezji                      

i Kartografii w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żyrardowska 48.  
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256         

t.j.). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2020.293 t.j.). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rok Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j.). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.124 z późn. zm.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:   Paulina Muchajer  – Inspektor w Referacie TOM                     data  26.02.2020 r. 

Zatwierdził:  Ryszard Raban  –  Zastępca Burmistrza                                                           data  26.02.2020 r. 


