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

……………………….……..... 

……………………….………. 

…………….……….………… 

………………….……………. 

 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie 
ul. Łukasiewicza 33 

38 – 100 Strzyżów 
 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia  
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 
( OPŁATY ROCZNE ) 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej  
 
nr ...............................relacji ……………………………………………………………………......... 
 
w miejscowości ............................................................................................................................. 
 
dokładna lokalizacja ..................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
w celu umieszczenia: 
 
1.Rodzaj urządzenia : 
 
………………...………….……………………………………………………….................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
2. Powierzchnia pasa drogowego drogi powiatowej, która zostanie zajęta przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia, na podstawie której będą naliczane opłaty za każdy rok na 
podstawie obowiązujących stawek opłat za 1m2. 
 
W obszarze zabudowanym: 
 
razem ………………m2  w obszarze prostopadle do drogi 
 
dł. ………...m, szer. …………..m, pow. ……….......m2 
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 razem ………………m2  w obszarze równolegle do drogi 
 
dł. ………...m, szer. …………..m, pow. ……….......m2 

 

W obszarze niezabudowanym: 
 
razem ………………m2  w obszarze prostopadle do drogi 
 
dł. ………...m, szer. …………..m, pow. ……….......m2 

 

razem ………………m2  w obszarze równolegle do drogi 
 
dł. ………...m, szer. …………..m, pow. ……….......m2 

 

Na obiekcie inżynierskim: 
 
razem ………………m2  
 
dł. ………...m, szer. …………..m, pow. ……….......m2 

 

 

3. Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż planowany okres jego 
eksploatacji  
 

a. planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku 
 

    od dnia ................................... do dnia 31.12.20....... r. ................. dni 
 

b. planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na ..........  lat, 
 

    słownie lat .................................................................................tj. do dnia 31 grudnia 20..... r.  
 
Płatność za okres zadeklarowany w pkt. 3b  
- jednorazowo   - tak/nie 
- corocznie        - tak/nie 
 
4. Właścicielem urządzenia będzie: 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

( dokładny adres) 

 

5. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie  
 
   decyzji Nr ........................................... z dnia ..................................................................................... 
 
   wydanej przez...................................................................................................................................... 
 
PRAWIDŁOWO ŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNOR ĘCZNYM 
PODPISEM. 
  

 
 

........................................................ 
                                                                                                                             Wnioskodawca podpis /pieczęć/ 
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W załączeniu: 
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 zajęcia pasa drogowego, 
3. Kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi. 
 
Uwaga: 
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego należy złożyć: 
-  w przypadku umieszczenia nowych urządzeń razem z wnioskiem na wydanie zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych 
z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
- w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześnie 
umieszczonego w pasie drogowym z co najmniej miesięcznym wypowiedzeniem przed 
wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia. 
 
Za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 - tekst jednolity), stawki opłat zostały 
ustalone na podstawie Uchwały Nr XVI/88/04 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia  
25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego. 
 


