
1)
  - niepotrzebne skreślić 

2) 
  dotyczy sytuacji, jeżeli umieszczone urządzenie zmienia stałą organizację ruchu     

3)
 opłata nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ oraz jeżeli 

udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

 

 

 

  ................................,  dnia .................... 

........................................................... 
           (Wnioskodawca - inwestor , adres, telefon)   

 

........................................................... 
(podać właściwy Urząd Skarbowy wg. siedziby wnioskodawcy -adres)  

 

........................................................... 
                 (NIP) 

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą
1) 

                                                                                              Burmistrz Stawiszyna 

ul. Szosa Pleszewska 3 

62-820  Stawiszyn 

 

W N I O S E K 
o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych  

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
      

1. Rodzaj umieszczanego urządzenia infrastruktury technicznej  

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

  

2. Lokalizacja  

...................................................................................................................................................... 
(nr drogi, miejscowość/ci, nazwa ulicy, nr działki) 

3. Wymiary powierzchnia i rodzaj elementów pasa drogowego zajęta przez rzut poziomy urządzenia  

w  jezdni.:  długość :..........  średnica zewnętrzna  …………….. powierzchnia ………………….….m² 

w chodniku : długość ..........  średnica zewnętrzna  …………….. powierzchnia ……………...…….m² 

             inne elementy: długość :..........  średnica zewnętrzna  …………….. powierzchnia ……………...….m² 

4. Okres umieszczenia urządzenia infrastruktury w pasie drogowym  

            Wnioskuje się o umieszczenie w/w urządzenia w pasie drogowym   

 od dnia  ............................na czas określony do .........................................  roku / lat 
1)

.    

5. Inwestor ………………………………………………………………………………………………. 

6. Wykonawca robót ……………………………………………………………………………………. 

7. Nr decyzji lokalizacyjnej lub na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w/w urządzeń 

Nr ……………………………………………. z dnia ……………………………………………….  
Pouczenie: 

1. Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej     

w Stawiszynie. Nr XVIII/119/04  z dnia 23 września 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dla dróg gminnych  dla których zarządcą jest Burmistrz Stawiszyna, na cele niezwiązane 

 z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26 października 2004r.  

       Nr 152  Poz. 3205 ) 

 

Do wniosku załącza się : 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego pod rzut poziomy urządzenia.  
2. 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 lub informację  o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu  
2)    

3. Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej. 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (w oryginale do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej w wysokości 17 zł 
3)

. 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

                 ................................................................. 
                           (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)  

  


