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Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  

 

1. Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogowym drogi:  

……………………………………………………………….. w …………………………………… 

 W celu umieszczenia: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 ( rodzaj, wymiary oraz powierzchnia rzuty poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym w m2 ) 

2. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku: 

   od dnia…………………..  do dnia…………………..  tj…………….. dni/miesięcy 

3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na ………..  lat:  

    od……………………………………..  do………………………………….. 

4. Właścicielem urządzenia będzie:   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie: 

  Decyzji Nr…………………………….   z dnia………………………………… 

  wydanej przez 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

___________________________________ 

/Podpis wnioskodawcy/ 

Nazwisko, imię /firma ............................... 

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

Adres/ Siedziba ......................................... 

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

Telefon ..................................................... 

 

Konstantynów, dn. .......................... 

 

 

 

 

WÓJT GMINY 
KONSTANTYNÓW 
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Do wniosku dołącza się: 
1.Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego 

2.Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszenie 

zamiaru wykonania  robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ 

architektoniczno-budowlanej. 

 

 

Uwaga! 

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanej 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 niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego, 

-w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześniej 

umieszczonego w pasie drogowym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed 

wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia. 

 

Za 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 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, 

poz.2086 z późn. zm.), stawki opłat są określone w Uchwale Nr XIV/77/08 Rady Gminy 

Konstantynów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Gminy Konstantynów, których zarządcą 

jest Wójt Gminy Konstantynów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 766 poz. 2137 

 z dnia 25 czerwca 2008r.). 
 


