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................................... dn. ..................... 
 
..................................................... 

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

.....................................................     
  oznaczenie strony (imi�, nazwisko, adres 
        lub nazwa i siedziba inwestora) 

 
                                                          Urz�d Miasta i Gminy Krapkowice 
                                                                     47-303 Krapkowice, ul.3 Maja 17 
 
 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zaj�cie pasa drogowego w celu umieszczenia 
w pasie drogowym urz�dze� infrastruktury technicznej niezwi�zanej z potrzebami 

zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
 

(OPŁATY ROCZNE) 
 

 
Prosz� o wydanie zezwolenia na zaj�cie pasa drogowego drogi Nr …………....................... 

nazwa drogi  ................................................................. w miejscowo�ci................................ 

dokładna lokalizacja  ..............................................................................................................  

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

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

od km .......... + .......... do km ......... + .........  po stronie ........................................................ 

w celu umieszczenia: ............................................................................................................. 

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

1. Powierzchnia rzutu poziomego urz�dzenia umieszczonego w pasie drogowym: 

a) w obszarze zabudowanym...................................................................=..............m² 

- w tym: wzdłu� drogi, w jezdni ......................................................................= ............ m2 

                                poza jezdni�....................................................................... = ............m2 

- w poprzek jezdni ..........................................................................................= .............m2 

 

b) poza obszarem zabudowanym.............................................................=..............m² 

- w tym: wzdłu� drogi, w jezdni ......................................................................= ............. m2 

                                poza jezdni�....................................................................... = .............m2 

- w poprzek jezdni ..............................................................................................= ............. m2 

2. Planowany termin umieszczenia urz�dzenia w pasie drogowym w bie��cym roku od 

dn. ....................... do dn. .......................... r.  tj. ........ miesi�cy.  
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Planowany okres umieszczenia urz�dzenia nie powinien by� krótszy ni� planowany 
okres jego eksploatacji. 
 
3. Wła�cicielem urz�dzenia b�dzie: ....................................................................................... 

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

ul. .................................................... nr ..............., miejscowo�� ............................................ 

kod pocztowy ........................ poczta .............................., Nr NIP.......................................... 

4. Dotychczas w/w urz�dzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji 

Nr ............................................................. z dnia ................................................................... 

wydanej przez ........................................................................................................................ 

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

       PRAWIDŁOWO�� DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNOR�CZNYM PODPISEM. 

 
 
                                                                    ...................................................... 
                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy 
 

 
W zał�czeniu:* 
1. plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000, 
2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zaj�cia pasa drogowego, 
3. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarz�dc� drogi. 

 

 

Uwaga:  

Wniosek o zaj�cie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urz�dze� 
infrastruktury technicznej nie zwi�zanej z potrzebami zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego nale�y zło�y�: 

- w przypadku umieszczania nowych urz�dze� razem z wnioskiem na wydanie zezwolenia 
na zaj�cie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót zwi�zanych 
z umieszczaniem urz�dze� infrastruktury technicznej nie zwi�zanej z potrzebami 
zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

- w przypadku konieczno�ci przedłu�enia terminu umieszczenia urz�dzenia ju� wcze�nie 
umieszczonego w pasie drogowym z co najmniej miesi�cznym wyprzedzeniem przed 
wyga�ni�ciem dotychczasowego zezwolenia.  

 

 

Za zaj�cie pasa drogowego - umieszczenie w pasie drogowym urz�dzenia infrastruktury 
technicznej niezwi�zanej z potrzebami zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego pobiera si� opłaty - na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r. z pó	n. zmianami). 


