…………………….. dn. ………………...
(miejscowość)

(data)

…………………….………….
……………………….……….
………………………….…….
………………………………..
…………………………….….
(Imię, nazwisko, adres, nr PESEL, nr telefonu,
lub nazwa i siedziba firmy, nr NIP, nr Regon, nr telefonu)

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane
WNIOSEK
o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego
Nr drogi ……………. nazwa drogi …….…………………...……………………
Miejscowość ...………………………………………………...…………….……
dokładna lokalizacja (nazwa ulicy, nr budynku itp.) ……………………………..
…………………………………………………………………………………….
od km …...… + …..…. do km .…..… + …..… po stronie ………………………
Nazwa urządzenia (urządzeń): ……………………...……………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Lokalizacja w/w urządzenia (urządzeń) w pasie drogowym jest konieczna, gdyż
(należy wskazać szczególnie uzasadniony przypadek):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM

………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy

W załączeniu:*
1. mapa do celów projektowych (syt. – wys.) w skali 1:500 (1:1000) z naniesioną lokalizacją
2.

projektowanych urządzeń (min. 2 egz.),
pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach
związanych z zajęciem pasa drogowego + potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej 17 zł. ***

-

* niepotrzebne skreślić
** ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 1827 z późn. zm.)
*** organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Zakopane,
opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Zakopane (możliwość dokonania wpłaty w kasie
Starostwa Powiatowego w Zakopanem).

Uwaga.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,
poz. 460 ze zm.), zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby
powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości
oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji
obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W myśl art. 39 ust. 3
ustawy o grogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń
do doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazu, pary lub energii elektrycznej może
nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.

