……………………..…………………….
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

……………………..………………………….
(INWESTOR LUB PEŁNOMOCNIK)

……………………..………………………….
(ADRES, NR TELEFONU)

…………………………………………….
…………………………………………………
(PESEL-os.fizyczna/REGON lub NIP-os.prawna)

Urząd Miejski w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
Tel./fax: (52) 3515010/ (52) 3516021

Odbiór osobisty,
Wysłać pocztą

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO W PASIE DROGOWYM
DROGI GMINNEJ/WEWNĘTRZNEJ: (art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy o drogach publicznych)

Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi/ulicy* kategorii gminnej nr/
wewnętrznej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nr drogi i nazwa relacji, odcinka, miejscowości lub kilometraż)

w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Okres umieszczenia urządzenia:
od ………………………..…. do …………..………..…… tj. ……………………. [lat] lub NA CZAS NIEOKREŚLONY.
* niepotrzebne skreślić

Powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia[m²]:
……………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………..…
UWAGA: zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy obiektu lub urządzenia mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego
(art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych).

1

DO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ:
1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem umieszczonych urządzeń,
2. kopia zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzenia,
3. pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty
opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo
w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica lub na
rachunek ww. organu: 92 8151 0001 0000 0909 2000 0014 (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty
skarbowej),
4. inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, Urząd Miejski w Kruszwicy może żądać dodatkowych
dokumentów):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!
Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zarządcy drogi tak o zmianie adresu,
demontażu urządzenia, jak i o przejęciu prawa własności urządzenia na osobę trzecią. W przypadku nie
przekazania zarządcy drogi powyższych informacji, będę zobowiązany do zapłaty ustalonej w decyzji
opłaty za każdy rok umieszczenia urządzenia.

…………………………………..……….
(PODPIS INWESTORA, PEŁNOMOCNIKA)
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