
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 
dotyczącego umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 
  Lisia Góra,   dnia ..................... 

 

Wójt Gminy Lisia Góra 
Ul. 1 Maja 7 

33-140 Lisia Góra 
 

1. Wnioskodawca ( Wnioskodawcą jest Inwestor zadania ) …………………………………......................... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(adres, tel./fax) 
2. Rodzaj umieszczanych w pasie drogowym urządzeń ...................................................................  
3. Lokalizacja i powierzchnia umieszczanych w pasie drogowym urządzeń 
a) droga gminna nr ........................  dz. nr  ................................ w miejscowości ...................... … 
ulica .........................................  na odcinku ...............................  
b)pow. rzutu poziomego umieszczonych urządzeń(łączna z rurami ochronnymi)…………..m2  
 

Rodzaj , wymiary , powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi lokalizowanych w 
wyniku w/w robót w pasie drogowym: 

Rodzaj urządzenia 
(kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, sieć 
wodociągowa, kable energetyczne, sieć gazowa, 

inne) 

Długość [mb] Szerokość [m] Powierzchnia [m2] 

 
 

   
    
    
    
    
    

 Powierzchnia umieszczonych w 
pasie drogowym urządzeń 

  
razem: 

 
 ......................................... m2 

 
c) data umieszczenia; w pierwszym roku od dnia ............. ………20 ..................................... r.  
 
4.   Decyzja Wójta Gminy Lisia Góra na lokalizację   w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanej   z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:   
decyzja nr ...................................................................................................... z dnia  .......................... ……. 

 
 
 

………………………………….. 
( podpis właściciela urządzenia) 

Do wniosku dołącza się: 
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 
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. (Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać 
sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego) 
3) pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez wykonawcę). 
UWAGA : 
Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty zgodnie Uchwałą Rady Gminy Lisia Góra Rady 
Gminy Lisia Góra Nr XIII/163/2004 z dnia 29 lipca 2004 


