
……………………………………………………….                           ………………………………… 
(inwestor – adres, tel. ) (miejscowość, data) 

Urząd Miasta i Gminy  

                                                                                          06-450     Glinojeck 

                                                                                               ul. Płocka 12 
                                                                                                                                        

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu umieszczenia w nim urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego 

(OPŁATY ROCZNE) 

1. Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr .........................  

   nazwa ........................................ . ............................. . .........................................................  

   odcinek ......................................................... w miejscowości .............................................  

   dokładna lokalizacja ................................................................................................. . .........  

celem umieszczenia :………………………………………………………………....... 
  

2. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w pasie 

drogowym, w tym: 

-    wzdłuż drogi .......................................................................................... . ...............  

    -    w poprzek drogi ......................................... . .................................................. . .........  

     - inne ………………………………………………………………………………….. 

3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w roku 

bieżącym od dnia ....................... do dnia ………………….. tj, ilość dni .....................  

Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na  ................. lat 

tj,  .................................. roku (słownie lat ............................. . ................................... ) 

Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż planowany 

okres jego eksploatacji. 

4. Właścicielem urządzenia będzie :

 …………………………………………………………………………………………. 

5. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone na podstawie decyzji UMiG Glinojeck 

nr…………………………………………………………………………………………..

  

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

         

                                                                                      …………………………………….. 

 



Do wniosku dołącza się: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podanie wymiarów 
planowanego umieszczenia urządzenia w pasie drogowym . 

2. Kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd 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 o wydanie zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z 
umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

- w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześniej 
umieszczonego przed wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia. 

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 
z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty 
na podstawie i art. 40 ust. 1.2. pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2015r. , poz. 460.  z późn.zm.), uchwały Rady Miejskiej w 
Glinojecku  z dnia 12 lutego 2010 r. Nr XXXI/188/2010  w sprawie ustalenia wysokości 
stawek za zajęcie pasa drogowego. 
 


