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Krasne, dnia…………...…………. 
 

 

Urząd Gminy Krasne 
36-007 Krasne 121 

 
 
WNIOSKODAWCA(Y): Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego: 
…............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………............ 
Adres:.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Tel/Fax:.................................................................................................................................................. 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych  

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  
lub potrzebami ruchu drogowego  

 
(np. sieci i przyłącza: gazowe, wodne, kanalizacyjne, c.o., kabli energetycznych., urządzeń 

teletechnicznych i innych urządzeń infrastruktury technicznej lub ich części) 
 

1. Cel zezwolenia ………………………………………………………………………………......................................................................... 

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

2. Szczegółowe określenie lokalizacji: 

droga gminna Nr/nr. ew. gr.*……………………………………………………………………………………………………….... 

do działki/ek nr. ew. gr.*:……………………………………………………………………………………………………………….                              

obręb ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Uzasadnienie   szczególnego    charakteru  lokalizowania   urządzenia   w   pasie   drogi gminnej 

      (np. wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego) 

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

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

* niepotrzebne skreślić 
 
Do wniosku załączam(y) następujące dokumenty: 

• mapa do celów projektowych ( 2 egz.) w skali 1:……………, z naniesionymi projektowanymi 
urządzeniami; 

• upoważnienie/pełnomocnictwo       wraz       z     dowodem   zapłaty    należnej    opłaty   skarbowej 
w wysokości 17,00 zł.   

 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Zgodnie z art. 23 ust.1 o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. 
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Krasne danych 
dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób 
fizycznych). 

                 ................................................................................ 
  (podpis wnioskodawcy) 
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WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DRÓG 

GMINNYCH URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 
Niniejszy wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 
Krasne 121, lub drogą korespondencyjną. 
 

Wymagane załączniki: 
1. Mapa do celów projektowych (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500, z naniesionymi 

projektowanymi urządzeniami. 
 
Dodatkowo w przypadku gdy Wnioskodawcą nie jest Inwestor: 

2. Dokument określający posiadane prawo do występowania w imieniu Inwestora (wraz z 
załączonym dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej od złożenia dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) wystawiony przez osobę upoważnioną do 
udzielenia pełnomocnictw. 

 
Opłata skarbowa:  

Do wniosku o wydanie  zezwolenia   na   należy  dołączyć  dowód   uiszczenia   opłaty skarbowej  
w  wysokości 82,00 zł. 
 
Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących lokalizacji w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do nieruchomości wykorzystywanej 
wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

 
W przypadku występowania w imieniu Inwestora do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację 
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
w wysokości 17,00 zł. 
 
Wymaganą opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 lub 
przez wpłatę na konto: 

Konto bankowe: 38 9176 1048 2001 0001 1400 0001 

EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121 
 
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zawierać adnotację określającą przedmiot opłaty 
skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty. 
 

Uwagi końcowe: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego  należy  złożyć    z    wyprzedzeniem    umożliwiającym  rozpatrzenie   wniosku 
i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji. 

2. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony. 
3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne oraz ochrony pasa drogowego, zarządca drogi może odmówić wydania 
zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo 
wydać zezwolenie na czas określony. 

4. W zezwoleniu określa się rodzaj inwestycji, sposób,   miejsce   i   warunki   jej umieszczenia 
w pasie drogowym. 
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5. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego należy: 

− uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt budowlany 
obiektu lub urządzenia,  

− następnie uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót 
budowlanych na budowę,  

− następnie uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. 

6. Utrzymanie obiektów i urządzeń, należy do ich posiadaczy. 
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