
Dane wnioskodawcy (osoba prawna):                               Dane wnioskodawcy (osoba fizyczna): 

     

Nazwa firmy..................................................                          Imię i nazwisko .................................................... 

 

Siedziba firmy ……..……………………….                        Adres domowy wnioskodawcy ………………….. 

 

.......................................................................                         …………………………………………………… 

 

REGON/NIP .................................................                         PESEL ........................................ ........................... 

 

Telefon .........................................................                          Telefon .......................... ........................................ 

 

 

                                       REWAL, dnia ................................ 

 

                                  WÓJT GMINY REWAL 

                                      ul. Mickiewicza 19 

                                      72-344 REWAL 

 

          W N I O S E K – część II 
o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 

 

........................................................................................................................... 
                                                         (podać nazwę ulicy, numer działki drogowej, obręb) 

 

 termin początkowy umieszczenia urządzeń  .................................................................  
( dzień,miesiąc,rok) 

 

 termin końcowy umieszczenia urządzeń       ................................................................... 
( dzień,miesiąc,rok) 

 

W załączeniu przedkładamy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), następujące 

dokumenty: 

1. Projekt techniczny (ksero potwierdzenia za zgodność z oryginałem) w skali 1:1000 lub 1:500 z 

zaznaczonymi granicami pasa drogowego i naniesionymi wymiarami urządzenia. 

 

Zestawienie wynikających z projektu budowlanego danych wg wzoru 

Lp. Rodzaj urządzenia Wymiary zewnętrzne urządzeń 

(długość, szerokość, średnica) 

w rzucie poziomym 

[m] 

Szt. Powierzchnia [m
2
] 

     

     

     

     

     

     

     

     

Łącznie [m
2
]  

 

2. Potwierdzam pod względem rzeczowym dane zawarte w zestawieniu w tabeli 

 

 

 
 

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

   
 (data i podpis osoby sporządzającej zestawienie)    ( data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

występującej z wnioskiem  – użytkownika 

umieszczonych urządzeń)  



    

UWAGI: 

 

1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy złożyć 

jednocześnie z wnioskiem części I. 

2. Opłata zostanie naliczona zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.  

(Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115), oraz uchwałą Rady Gminy Rewal Nr XIII/90/11 z dnia 04.11.2011r. w 

sprawie wysokości stawek opłat za prowadzenie robót w pasie drogowym. 

 

     

POUCZENIE:  

 

Przed upływem końcowego terminu umieszczenia urządzeń należy: 

a) wystąpić do zarządcy drogi o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na następne 

lata,  

b) zawiadomić Gminę Rewal o przekazaniu urządzeń innemu podmiotowi (jeżeli urządzenie zostało przekazane) 

i załączyć dokument stwierdzający przekazanie (np.: umowa), 

c) otrzymaną decyzję (ksero) należy załączyć do protokołu przekazania innemu podmiotowi, 

d) jeżeli urządzenia mają być usunięte z pasa drogowego należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

wykonanie robót. 

 

 

 


