
                      ......................................., dnia ................... 

 

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

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

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

tel……………………………………. 
                         wnioskodawca 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w WIERUSZOWIE 

ul. Waryńskiego14 
98 – 400 Wieruszów 

 

 

WNIOSEK  

URZĄDZENIA OBCE (opłaty roczne) 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego 

 

1. Nazwa właściciela (inwestora) urządzenia obcego. Podmiotu, który będzie obciążany 

corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym: 

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

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

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

 

2. Cel zajęcia pasa (określić rodzaj urządzenia): 

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

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

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

 

3. Lokalizacja (nr drogi, nazwa ulicy, miejscowość): 

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

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

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

 

4. Uzgodnienia: 

 

Nr decyzji lokalizacyjnej ZD.DA.4042/.........../…....…./…..…..   z dnia.................................... 

Nr uzgodnienia – postanowienia ZD.DA.4040/.............../………../…...…..   z dnia................... 

Nr ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót bud. …………….…… z dnia……… 

 

5. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (podać w m
2
)  

w terenie zabudowanym ............................. poza terenem zabudowanym ............................. 

 

Opis i wyliczenie - długość [m] x średnica urządzenia, rury osłonowej w [m]: 

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

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

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

 



 

 

6. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym: 

od dnia ......................................   (podać dzień zakończenia robót)   

do dnia 31.12. ................................. (podać przewidywany czas, na który zostanie  wprowadzone     

urządzenie obce, w latach)   

 

7.  Wykonawca zakresu rzeczowego (nazwa, ulica, miejscowość telefon):  

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

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

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

 

UWAGA: opłata uiszczana corocznie na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 

21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.). Za zajęcie powierzchni 

pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 m
2  

stosuje się 

stawki takie jak za zajęcie 1m
2
 pasa drogowego. 

 

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego (urządzenia obce) należy złożyć: 

- w przypadku umieszczenia nowych urządzeń – razem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,  

- w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia umieszczonego 

uprzednio w pasie drogowym – co najmniej miesiąc przed upływem terminu zezwolenia. 

 

 

Załączniki do wniosku: 

a) szczegółowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego, z zaznaczeniem granic                       

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni w skali 1:500 lub 1:1000; 

b) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka; 

c) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy 

lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej; 

d) kserokopia uzgodnienia dokumentacji – postanowienie; 

e) opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa– 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury); 

z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej na konto Urzędu 

Miejskiego w Wieruszowie 33 1020 4564 0000 5402 0060 5071). 

 

 

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą* (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

         ……….……………………… 

Podpis wnioskodawcy 

 


