
Obrowo, dnia . 

oznaczenie strony (imi ę, nazwisko, adres 

lub nazwa i siedziba inwestora) 

Do Wójta 

Gminy Obrowo 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zaj ęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie 

drogowym urządzeń  infrastruktury technicznej niezwi ązanej z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego. 

(OPŁATY ROCZNE) 

Proszę  o wydanie zezwolenia na zaj ęcie pasa drogowego Nr........................nazwa 

drogi.........................................................w miejscowości............................... 

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

od krn ............ .............. do krn .......... ............ po stronie...................................... 

wcelu umieszczenia ....................................................................................... 

1. Powierzchnia rzutu poziomego urz ądzenia umieszczonego w pasie drogowym: 

a) w obszarze zabudowanym............................................................ =  ......... 

- w tym: wzdłuż  drogi, wjezdni ...................................................... . ......... m 2  

pozajezdnią...................................................... =  .........m2  

-w poprzek jezdni ....................................................................... = .........m 2  

b) poza obszarem zabudowanym ......................................................... ........... m2  

- w tym: wzdłuż  drogi, wjezdni .................................................. .......... m 2  

pozajezdnią....................................................... =.........m2  

-w poprzek jezdni ........................................................................ = .........m 2  

2. Planowany termin umieszczenia urz ądzenia w pasie drogowym w bie żącym roku 



od dnia 	 . do dnia 	 .r. tj . miesięcy. 

3. Planowany termin umieszczenia urz ądzenia w asie drogowym na ......... lat, s łownie lat 

...........................................................................tj do dnia 

............roku. 

Planowany okres umieszczenia urz ądzenia nie powinien by ć  krótszy niż  planowany okres jego 

eksploatacji. 

4. Właścicielem urządzenia jest ........................................................................... 

ul. .................................................... nr .........„ miejscowość ............................ 

kod pocztowy .................. poczta ........................ Nr NIP ...................................... 

5.Dotychczas urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji Nr 

.......................................... z dnia ...................................... 

wydanejprzez ............................................................................................... 

PRAWIDŁOWOSC DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 

Podpis wnioskodawcy 

W załączeniu: 

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i 

podaniem wymiarów planowanej powierzchni zaj ęcia pasa drogowego, 

2. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarz ąd drogi. 

Uwagi: 

Wniosek o zaj ęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urz ądzeń  infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z potrzebami zarz ądzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nale ży złożyć : 

- w przypadku umieszczenia nowych urządzeń  razem z wnioskiem na wydanie zezwolenia na zaj ęcie pasa 

drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót zwi ązanych z umieszczeniem urz ądzeń  infrastruktury 

technicznej nie zwi ązanej z potrzebami zarz ądzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

Za umieszczenie w pasie drogowym urz ądzenia infrastruktury technicznej niezwi ązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera si ę  opłaty - na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 204 poz. 2089 z 2004r. - z pó źniejszymi 

zmianami), stawki op łat są  okre ślone w Uchwale Nr XXII!1 3 6/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 22 lutego 

2005r. w sprawie ustalenia wysoko ści stawek op łaty za zaj ęcie I m2  pasa drogowego dróg gminnych na terenie 

Gminy Obrowo i Uchwale Nr XXX!189/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 

zmian w uchwale w sprawie wysoko ści stawek opłat za zaj ęcie pasa drogowego dróg gminnych po łożonych na 

terenie Gminy Obrowo. 


