
Lanckorona, ………………………... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(imię, nazwisko i adres inwestora lub nazwa 

 i siedziba inwestora) 

 

……………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

 

Urząd Gminy w Lanckoronie 
ul. Krakowska 8 
34-143 Lanckorona 

 

Wnoszę o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

nr ....................................... nazwa drogi ................................................................................... 

w miejscowości ..................................................., w celu umieszczenia w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej tj. ........................................................................................ 

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

na podstawie uzgodnienia (decyzji) znak:................................................z dnia ........................ 

 

I. Urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym: 

 
Urządzenia umieszczane w jezdni: 
 
......................................................., dł. ............. [m], szer., średnica. ........ [m], pow. ........[m2] 
(element urządzenia infrastruktury technicznej) 

......................................................., dł. ............. [m], szer., średnica. ........ [m], pow. ........[m2] 
(element urządzenia infrastruktury technicznej) 

 
Urządzenia umieszczane poza jezdnią: 
 
......................................................., dł. ............. [m], szer., średnica. ........ [m], pow. ........[m2] 
(element urządzenia infrastruktury technicznej) 

......................................................., dł. ............. [m], szer., średnica. ........ [m], pow. ........[m2] 
(element urządzenia infrastruktury technicznej) 

 
Inne obiekty i urządzenia: 
 
......................................................., dł. ............. [m], szer., średnica. ........ [m], pow. ........[m2] 
(element urządzenia infrastruktury technicznej) 

......................................................., dł. ............. [m], szer., średnica. ........ [m], pow. ........[m2] 
(element urządzenia infrastruktury technicznej) 



II. Okres umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej planuje się: 

 

od ........................................... do ...................................... 
(planowany termin zajęcia pasa drogowego) 

III. Właścicielem urządzenia będzie: 

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

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

IV. Wykonawcą robót będzie: 

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

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

IV. Kierownikiem budowy (robót), osobą – odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z 
projektem, zezwoleniem zarządcy drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie 
porządku, będzie: 
 
Pan/i ............................................................, zam. .................................................................... 

..................................................................................... tel. ........................................................ 

V. Płatnikiem opłat za zajęcie pasa drogowego naliczonych w decyzji będzie: 

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

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa, NIP i REGON) 

VI. Numer i data wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jeśli jest wymagane): 

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

                

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

                              (podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki do wniosku: 

1. Plan sytuacyjny z wymiarami (długość, szerokość, powierzchnia) i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem 
urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym. 

2. Kopia uzgodnienia lub decyzji lokalizacyjne wydanej przez zarządcę drogi. 
3. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia do właściwego organu (jeżeli jest wymagane). 
4. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora do reprezentowania go w sprawach związanych  

z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż 
Inwestor), wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego 
stosunku pełnomocnictwa (w przypadku, gdy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej). 

5. Harmonogram umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wymagany  
w przypadku umieszczenia ww.  urządzeń etapami. 

 
UWAGA:  

1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego winien zostać złożony  z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed 
planowanym terminem zajęcia. 

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych  
z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia robót. 


