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UZGODNIENIE BUDOWY / PRZEBUDOWY OGRODZENIA OD STRONY 
DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ 

 NR TD/03 

Podstawa prawna 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
z późn. zm.) 

� Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2016, poz. 23) 
� Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz.783 z 

późn zm.) 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290); 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Uzgodnienie budowy/przebudowy ogrodzenia.  

Wymagane  

dokumenty  

� Wniosek sporządzony samodzielnie zawierający następujące elementy:  

− imię, nazwisko i adres wnioskodawcy 

� Załączniki do wniosku:  

− Mapa ze wskazaniem projektowanego przebiegu ogrodzenia (aktualna w 
skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000 do celów opiniodawczych). 

− Dokument potwierdzający posiadanie prawa do terenu grodzonego (aktualny 
wypis z ewidencji gruntu, wypis z księgi wieczystej, oświadczenie właściciela 
gruntu), 

− Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty 
skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez 
pełnomocnika. 

Opłaty  

 
1. Opłata za Pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. 
Opłaty dokonać można przelewem na konto Miasta i Gminy Kańczuga BS  
w Jarosławiu Filia Kańczuga Nr konta 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001 lub w 
kasie Urzędu.   

Termin załatwienia 
sprawy  

Do 1 miesiąca. 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 7 dni od daty 
doręczenia postanowienia 

Komórka  
odpowiedzialna  

Stanowisko ds. dróg i mostów. 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Paweł Fudali – podinspektor  
parter, pokój nr 3a, tel.  642-31-42  wew.21 

Inne informacje  

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W 
przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w 
ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest 
załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

 
Opracował: Paweł Fudali – podinspektor – 28.06.2016 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz – 28.06.2016 r.  
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 28.06.2016 r. 
 

 


