
…………………………………… 

/miejscowość i data/ 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

/wnioskodawca, adres i telefon/ 

Urząd Gminy Rzgów 

ul. Konińska 8 

62-586 Rzgów 

 

WNIOSEK 

Wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi 

 

Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi w pasie drogi gminnej 

 

I. Lokalizacja: 

droga gminna nr ……………………………………………………………………………… 

działka ewidencyjna nr ………………………………………………………………………… 

położona w miejscowości …………………………………………ulica……………………… 

 

II. Cel umieszczenia urządzenia w pasie, rodzaj (kanalizacja sanitarna, kable 

energetyczne, telekomunikacja itp.) i metody prowadzonych robót: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Powierzchnia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lokalizowanych w pasie drogowym w wyniku 

prowadzonych robót: 

- dł. …………..…… m.     szer./śred. ………………… m.     pow. ……..…….…………. m 2. 

- dł. …………..…… m.     szer./śred. ………………… m.     pow. ……..…….…………. m 2. 

- dł. …………..…… m.     szer./śred. ………………… m.     pow. ……..…….…………. m 2. 

- dł. …………..…… m.     szer./śred. ………………… m.     pow. ……..…….…………. m 2. 

Łączna powierzchnia rzutu poziomego umieszczonych urządzeń ………………..………. m 2. 

 

III. Termin umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 

Planowany okres umieszczenia od dnia ………………………………………………………... 

do dnia ………………………………………………………………….……………………… 

 



1. Wykonawcą będzie: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

/podać nazwę firmy/ 

2. Kierownikiem robót będzie: 

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

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

/ nazwisko i imię, adres zamieszkania, tel. służbowy/ 

 

 
 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (2 egz.); 

2. Decyzja Wójta Gminy Rzgów zezwalająca na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3. Jeżeli osoba składająca wniosek jest pełnomocnikiem to należy załączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą               

17,00 zł za dołączone pełnomocnictwo. Numer konta Urzędu Gminy Rzgów: LBS Strzałkowo O/Rzgów  

26 8543 0000 2002 2000 0114 0001. 

 

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo: 

4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu 

(2 egz.); 

5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub  

o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. 

 

 
Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydane zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego oraz zostanie 

naliczona opłata, zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale nr 257/22 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 czerwca 

2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za umieszczenie urządzeń 

w pasach drogowych dróg gminnych (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 30.06.2022 r., poz. 4961).  

 


