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Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie 
drogowym
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Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

Wymagane dokumenty i miejsce składania
Wniosek dotyczący umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym. Do druku zgłosze-
nia należy dołączyć:

✔ plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem,
✔ kserokopia decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruk-

tury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego (decyzja na prawo dysponowania gruntem).

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 
14 pokój nr 7 (poniedziałek – piątek godz, 7:30 – 15:30) lub przesłać pocztą na adres 
urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie 
wysłane pocztą.

Opłaty
Bez opłat.

Sposób odwołania
W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złoże-
nia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednic-
twem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy i Miasta Nisko, pok. nr 7, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
Wnioskodawcy.

Podstawa prawna
✔ Art. 40, ust. 1, 4 i 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
✔ Art. 104 Ustawy z dnia 14 września 1960 roku – Kodeks Postępowania Admini-

stracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
✔ § 1, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w spra-

wie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, 
poz. 33 z późn. zm.),

✔ Uchwała nr XXVIII/310/05 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 stycznia 2005r.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy i Miasta w Nisku – Referat Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 1 (parter), 
tel. (0-15) 8415640
e-mail: rg.drogi@nisko.pl

Osoba odpowiedzialna – Irena Marut podinspektor ds dróg.

mailto:rg@nisko.pl
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......................................................................   ......................................................................

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

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

......................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy, 

adres zamieszkania, numer telefonu)

Burmistrz Gminy i Miasta NISKO

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

WNIOSEK
na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktu-
ry technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1. Nazwa Inwestora: .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
adres:
ulica: .................................................................................................................................................................
kod: ..........-...................., miejscowość: ............................................................................................................
telefon: .................................................... .

2. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia): ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. Lokalizacja: ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

(numer i nazwa drogi lub ulicy, odcinka, miejscowość)
4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami za-

rządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (podać w m²): .................................................. .

UWAGA: opłata uiszczana corocznie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.  
U. Nr 204, poz. 2086 z 17 września 2004 r. z późniejszymi zmianami).

5. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym: ........................... 
6. Inwestor/Wykonawca zakresu rzeczowego: 

a) nazwa jednostki: ............................................................................................................................
b) adres: .............................................................................................................................................
c) telefon: ...........................................................................................................................................

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem,
2) kserokopia decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 

z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu  drogowego  (decyzja  na  prawo  dysponowania 
gruntem).

(miejscowość, data)
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