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

(data)

………………………………………..…………
…………………………………..………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(Imię, Nazwisko, adres, 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 i nazwa drogi powiatowej: ………….……………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Dokładna lokalizacja (ulica, nr budynku, itp.) ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Od km ………….…… + ………………… do km ……….…… + ………………. po stronie ……………………………………….………….
Nazwa urządzenia (urządzeń): ……………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Lokalizacja ww. urządzenia (urządzeń) w pasie drogowym jest konieczna, gdyż (należy wskazać szczególnie
uzasadniony powód): …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

……………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

W załączeniu:
1. Mapa do celów projektowych (sytuac. – wysok.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją
projektowanych urządzeń (minimum 2 egz.).
W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa
z oryginałem dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Od obowiązku jej uiszczenia zwolnione są
m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
16.11.2006r. o opłacie skarbowej.

/

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 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zabrania się
dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszko9dzenie 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 cyt. wyżej ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń do odprowadzania płynów, gazu, pary
lub energii elektrycznej może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym
w drodze decyzji administracyjnej.

