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WNIOSEK  
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej celem umieszczenia  

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i dokładny adres wnioskodawcy) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

wnosi o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego drogi:  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nr drogi lub dokładny przebieg drogi) 

 

w miejscowości  ……………………………………………………………………………… 

celem umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej:  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj infrastruktury) 

 

Numer decyzji administracyjnej uzgadniającej lokalizację przedmiotowego urządzenia w 

pasie drogowym, wydanej przez zarządcę drogi: …………………………………………….. 

z dnia  ………………………………………………. 

Powierzchnia urządzenia  umieszczanego w pasie  drogowym:   

długość ……………..…[m];  szerokość……….……...[m],   powierzchnia ……..…….. [m²], 

na okres od ………………………………………………. do ………………………………… 

Naliczona  opłata  za umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej zostanie uregulowana w 

terminie 3 dni od otrzymania decyzji: 

 w kasie tutejszego Urzędu;*  

 wniesiona na konto Urzędu :PKO BP S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w 

Warszawie  - Centrum Korporacyjne  w Płocku -  93 1020 3974 0000 5602 0006 6233* 

 

 

 

 

 

 



Do wniosku dołączono: 
1.  W przypadku Właściciela urządzenia posiadającego osobowość prawną (działalność 

gospodarcza nie posiada osobowości prawnej): aktualny wypis z właściwego rejestru 

prowadzonego dla danej firmy w KRS (ksero kopia) 

 

2.  W przypadku Właściciela urządzenia będącego osobą fizyczną: dokument ze zdjęciem 

potwierdzający jego tożsamość (oryginał do wglądu lub ksero kopia) 
 

3.  W przypadku Właściciela urządzenia będącego Wspólnotą Mieszkaniową: Uchwałę 

Wspólnoty (zgodnie z art. 33 § 3 kpa - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) 

określającą osobę lub osoby fizyczne zdolne do reprezentowania danej wspólnoty oraz 

dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość (oryginał do wglądu lub ksero kopia) 

 

4.  Szczegółowy plan sytuacyjny 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego 
 

5.  Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej (oryginał do wglądu lub ksero kopia). 

 

 

6.  W przypadku ustanowienia przez Właściciela urządzenia pełnomocnika – pełnomocnictwo 

Strony (zgodnie z art. 33 § 3 kpa - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), udzielone 

osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw 

formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z 

zajęciem pasa drogowego oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. W/w opłatę 

można wnieść w kasie tutejszego urzędu lub wpłacić na konto gminy ( nr konta jak wyżej )  

 

 

7.  Dokumentację budowy – do wglądu  

 
POUCZENIE 

1. Złożenie niniejszego wniosku, a także uzyskanie wnioskowanego zezwolenie nie upoważnia do zajęcia 

pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z umieszczaniem 

przedmiotowego urządzenia. Na powyższe wymagana jest osobna decyzja administracyjna  – 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych. W celu uzyskania w/w 

decyzji należy złożyć osobny wniosek. 
2. Właściciel urządzenia powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) niniejszy 

wniosek wraz z kompletem wymaganych ww. dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed 

planowanym zajęciem pasa drogowego. 

3. Zgodnie z art. 40 ust 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy 

drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, wydanym w formie 

decyzji administracyjnej lub o powierzchni większej niż określona w ww. zezwoleniu - zarządca drogi 

wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty 

należnej za zajęcie pasa drogowego. 

4. Rozpatrywanie złożonego wniosku odbywa się na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 01.06.2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 roku poz. 1481 ze zm. ). 

5. Stawkę za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Rady Miasta i Gminy Gabin Nr 32/VI/2011 z 

09.02.2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządca jest 

Miasto i Gmina Gąbin 

6. Zgodnie z art. 41 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego „W toku postępowania Strona oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 

zmianie swego adresu”, oraz zgodnie z art. 41 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego: „W razie 

zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 

prawny”. 

 

Prawidłowość danych zawartych w niniejszym wniosku, oraz fakt zapoznania się z w/w 

pouczeniem, potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

....................................................................................................................................................... 

(własnoręczny podpis i pieczątka Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej) 

 


