
                                                                

.....................................................                                                                     dnia ................................ 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………….                                                      
(Imię, Nazwisko i adres lub nazwa i siedziba                                                                                    

               podmiotu, nr NIP, tel/faks)                                                                                                                       

                                                                                 Urząd Gminy  

                                                                                       w Laskowej 

                                                                                       34-602 Laskowa                                                                

                                                                              

                                                   WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 

 

1. Cel zajęcia pasa drogowego ................................................................................................................. 

2. Szczegółowe określenie miejsca umieszczenia urządzenia : 

     nazwa drogi ......................................................................................................................................... 

     lokalizacja ........................................................................................................................................... 

     sposób umieszczenia : ......................................................................................................................... 
(na powierzchni, nad lub pod powierzchnią) 

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń umieszczonych w pasie drogowym:     

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

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

................................................................................................................................................................. 
(należy dokładnie wymienić rodzaje urządzeń i wymiary ich rzutu poziomego)  

4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego : 

 - w jezdni poprzecznie do osi drogi                                           - ...............................................m
2 

         - w jezdni wzdłuż osi drogi                                                        - .............................................. m
2
  

         - w chodniku i w odległości do 2 m od krawędzi                      -............................................... m
2 

   - w pozostałych elementach pasa drogowego                            -............................................... m
2
     

    Powierzchnia rzutu urządzenia umieszczonego na obiekcie inżynierskim - ................................. m
2
       

5. Planowany okres umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym 

 od dnia ..................................................       do dnia................................................... 

6. Podmiot, który będzie obciążony corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym..............................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................... 
(Właściciel urządzenia/nazwa i adres firmy lub nazwisko i imię nr dowodu osobistego, adres) 

7. UWAGI : ............................................................................................................................................... 

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

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

 

................................................... 
podpis wnioskodawcy 

 

 Wykaz załączników: 

1. Plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500. 

2. Kserokopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub ksero 

zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. 

3. Kserokopia uzgodnienia z tut. Urzędem Gminy. 

4. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika 

5. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym/do wglądu/ 
 

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się ustawowe opłaty na podstawie art. 40 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 260) , stawki opłat są 

określone uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr XXVIII/164/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 402, poz. 2907), 


