
 

 

Poznań, dnia ................................. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Nowy właściciel:      Pełnomocnik: 

 

............................................................   ............................................................   
    (nazwa firmy, imię, nazwisko)                   (imię, nazwisko) 

 

............................................................   ............................................................ 
               (adres) (adres) 

 

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

     

Tel: ....................................................   Tel: .....................................................   

 

NIP :  ................................................. 
(osoby prawne) 

 

PESEL: .............................................. 
(osoby fizyczne) 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU  

UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI 

LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 

 ZWIĄZANY ZE ZMIANĄ DECYZJI NR ……………………….  
 

 

Droga nr ……….. P, ul. ………….…..………., miejscowość …………………………, gm. ………...…..…..… 

Wnoszę o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej celem naliczenia opłat z tytułu 

umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego typ urządzenia ………………………………………………………… 

powierzchnia …………… m
2
.  

Niniejszy wniosek złożony został ze względu na przeniesieniem własności urządzenia infrastruktury 

technicznej wbudowanego w pas drogowy. Naliczenie opłat z tytułu wbudowania urządzeń infrastruktury 

technicznej zgodnie z art. art.40 ust.2 pkt 2, ust.13a, ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. 2016.1440) ma nastąpić od dnia ……………………r.  

 

Do wniosku dołącza się: 

 

1. Wniosek dotychczasowego właściciela urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

2. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art.76a §2 

kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2016.23) wraz z opłatą skarbową w 

wysokości 17 zł (z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo) – w 

przypadku, gdy w sprawie występuje pełnomocnik. 

 

UWAGA! 

1. Za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą  

nr XXIX/280/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z 27.06.2013 r., w wysokości: 

a) na obiekcie inżynierskim (most, przepust, kładka itp.) : 200,-zł/m
2
 rzutu poziomego urządzenia, 

b) poza obiektami inżynierskimi: 30,-zł/m
2
 rzutu poziomego urządzenia. 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że decyzja zezwalająca na umieszczenie mojego urządzenia w pasie drogowym 

i ustalona w niej opłata pobierana jest za każdy rok umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej 

w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim bez kolejnych decyzji zarządcy za rok z góry. 

Równocześnie, zgodnie z art. 40 ust. 13a ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2016.1440) zobowiązuję się do dokonania następnych opłat w terminie do 15 stycznia każdego roku 

z góry za dany rok. Zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania zarządcy drogi o zmianie 

adresu, demontażu urządzenia, jak i o przejściu prawa własności urządzenia na osobę trzecią. W 

przypadku nie przekazania zarządcy drogi powyższych informacji, będę zobowiązany do zapłaty 

ustalonej w decyzji opłaty za każdy rok umieszczenia urządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ......................................................................... 
                                                                                                                                                                              (czytelny podpis) 


