
Sieradz, dnia....................................... 
 
 

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Sieradzu 
Plac Wojewódzki 3 
98-200 Sieradz 

 
 

WNIOSEK 
 o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia 

niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi 
 
 
.................................................................................................................................................................... 

(nazwa drogi, nr działki, lokalizacja) 
1. Rodzaj urządzenia: 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
(dokładne określenie robót) 

do budynku mieszkalnego / budynku z częścią mieszkalną / innego budynku(jakiego?)*........................ 

2.Wymiary, powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (podać w m2): 

długość w [m]........................ x średnica w [m]..................................... = ................................... [m2] 

3. Termin umieszczenie urządzenia:.................................................................................................... 

4. Nazwa i adres wnioskodawcy - inwestora: 

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

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

4a. Informacje dodatkowe dotyczące wnioskodawcy - inwestora: data urodzenia, imię ojca, NIP, 

REGON, PESEL, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy:................................................................. 

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

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

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

 
 
 
 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 
 
        ........................................................... 
         podpis wnioskodawcy 
 
*) właściwe podkreślić         verte 



Do wniosku dołącza się: 
- kserokopia decyzji zarządcy drogi na prowadzenie robót w celu umieszczenia tego urządzenia  
w pasie drogowym drogi 
- kserokopie ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub 
zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – 
budowlanej wraz z kserokopią uzgodnień lokalizacji wydanych przez zarządcę drogi 
- pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez inną osobę niż inwestor 
- plan sytuacyjny z naniesieniem planowanego do umieszczenia urządzenia obcego 
 
 
Uwaga: Coroczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi pobiera 
się zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych(Dz. U. z 2004r,. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)  
oraz uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie  
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 92, poz. 786 z 14 kwietnia 2004 r.)  
 
Zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2007r. Dz.U.06. Nr225, 
poz. 1635.  
 


