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      Krasne, dnia…………...……. 
   

 
       Urząd Gminy Krasne 

36-007 Krasne 121 
 

WNIOSKODAWCA(Y): Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego: 
…................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:........................................................................................................................................... 
PESEL:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tel/Fax:......................................................................................................................................... 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej poprzez umieszczenie 

urządzenia infrastruktury technicznej oraz naliczanie stosownych opłat  
 

1. Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

.…………………………………...………..….………………………………………… 
                                                             (lokalizacja: nr ew. działki/ek, miejscowość) 
 

i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci 

…………………………………………………………………………………………... 
     (opis urządzeń/urządzenia)  
 

2. Rodzaje robót …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

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

3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj elementów pasa drogowego zajętych na czas 
wykonywania robót:  
 

jezdnia                        - dł. .............................   szer. ...........................  pow. ............................. 

                                      rodzaj nawierzchni .................................................................................  

inne elementy             - dł. .............................   szer. ...........................  pow. .............................  

rodzaj nawierzchni     .................................................................................................................. 
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4. Rodzaj, wymiary, powierzchnia umieszczenia urządzeń    infrastruktury   technicznej 
w m2

 (rzut poziomy): 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

5. Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego celem wykonywania robót: 

od dnia...................................................................  
do dnia .................................................................. 
Za   okres   końcowy   uważa  się  dzień  przywrócenia  terenu  do  stanu  pierwotnego 
i przekazania go protokołem odbioru do tutejszego Urzędu. 

6.  Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia 

infrastruktury technicznej: 

od dnia...................................................................  
do dnia .................................................................. 
Wnioskowany okres zezwolenia nie może przekroczyć 10 lat. Po upływie tego okresu 
należy wystąpić z ponownym wnioskiem na lokalizację infrastruktury. 

7. Generalnym Wykonawcą będzie: 

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

................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko kier. z ramienia Generalnego Wykonawcy) 

 
8.   Kierownikiem robót będzie: 

................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko oraz tel. służbowy) 

 
9.   Inspektorem nadzoru robót drogowych będzie: 

…………………………………………………….................................................................
(imię i nazwisko, instytucja, podpis i pieczątka) 

Numer uprawnień budowlanych: ................................................................................................. 

Telefon kontaktowy: ............................................... 

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą* (niepotrzebne skreślić) 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

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

(podpis i pieczątka kierownika robót prowadzącego prace) 
 

........................................................  
podpis inwestora (osoby upoważnionej) 
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Do niniejszego wniosku załączam(y): 

1. Szczegółowy    plan   sytuacyjny   w    skali   1:1000   lub  1:500 (2 egz.), z    zaznaczeniem 
    granic     planowanej    powierzchni   zajęcia     pasa    drogowego  –    wskazanie   obrysem 
    i  podaniem  wymiarów. 
2. Zestawienie elementów / urządzeń z podaniem ilości, długości, szerokości oraz 

powierzchni rzutów poziomych poszczególnych urządzeń oraz sumy całkowitej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego w m2. 

3. Kserokopia decyzji na lokalizację obiektu lub urządzenia. 
4. Harmonogram   robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym, zwłaszcza w przypadkach 

etapowego prowadzenia robót. 
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego 

w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ewentualnie kserokopia 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia. 

6. Upoważnienie do reprezentowania inwestora (w przypadku, gdy inwestor reprezentowany 
jest przez pełnomocnika) – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis. 

7. Jeżeli wnioskodawca posługuje się pełnomocnictwem należy do wniosku dołączyć dowód 
wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (z chwilą 
złożenia wniosku) w kasie na  I  piętrze  w  siedzibie  lub  na  konto  bankowe  Urzędu  
Gminy Krasne (EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121, numer  konta bankowego: 
38 9176 1048 2001 0001 1400 0001). 

8. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch 
drogowy  lub  ogranicza  widoczność  na  drodze  albo  powoduje  wprowadzenie  zmian  
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 

9. Zarządca drogi może zażądać dostarczenia projektu budowlanego obiektu umieszczanego 
w pasie drogowym – do wglądu. 

 
 

Pouczenie: 
Za zajęcie pasa  drogowego  pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy o drogach  publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 416 ze zm.) i Uchwały NR XXVII/213/2016 Rady Gminy Krasne  z dnia 28 
września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg gminnych, dla 
których zarządcą jest Gmina Krasne. 
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