
Pilchowice, dnia ………… 
 
 
 
 Urząd Gminy Pilchowice 
 ul. Damrota 6 
 44-145 Pilchowice 
 
 
 

WNIOSEK 
 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
 
1. Imię i nazwisko (nazwa) Inwestora: 1. Imię i nazwisko(nazwa)Wnioskodawcy: 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

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

 
Adres:………………………………….. 

 
Adres:………………………………….. 

 
Ulica:…………………………………… 

 
Ulica:…………………………………… 

 
Kod:…………………………………….. 

 
Kod:…………………………………….. 

 
Miejscowość:…………………………… 

 
Miejscowość:…………………………… 

 
Telefon:…………………………………. 

 
Telefon:…………………………………. 

 
2. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia):  
 

a) …………………………………………………………………………………… 
 

b) …………………………………………………………………………………… 
 

c) …………………………………………………………………………………… 
 



3. Lokalizacja: 
 

a) nazwa ulicy: …………………………………………………………………… 
 

b) odcinek: ………………………………………………………………………… 
 
4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (podać w m2 ): 
 

a) …………………………………………………………………………………… 
 

b) …………………………………………………………………………………… 
 

c) …………………………………………………………………………………… 
 
5.Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym: 
 
    od dnia …………………………………  do dnia ………………………………… 
 
6. Wykonawca robót związanych z umieszczeniem urządzenia: 
 

a) nazwa jednostki:………………………………………………………………….. 
 

b) adres:……………………………………………………………………………… 
 

c) telefon:……………………………………………………………………………. 
 
7. Załączniki:  
 

a) plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem wraz  
z naniesionymi wymiarami urządzeń, 

b) ksero decyzji Urzędu Gminy Pilchowice stanowiące zezwolenie na umieszczenie 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

c) pełnomocnictwo od inwestora wraz z uiszczoną opłatą skarbową  
      w wysokości 17,00zł   
 
 
                                                                               
                                                                                                
                                                                                               …………………………….. 
                                                                                                 Podpis Wnioskodawcy 
 
 
 



 
 
 

Informacja o opłatach skarbowych: 
1. Decyzja zezwalająca na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym jest zwolnione  

z opłaty skarbowej na podstawie części III ust.44 kol.4 pkt. 9 załącznika ustawy z dnia 
16listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225 poz.1635) 

2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego 
odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł płatnej w 
Banku Spółdzielczym Gliwice, O/Pilchowice nr  04845700082004003116300022 
(art.1, ust.1, pkt.1 lit.c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. Nr 255 poz. 1635) 

3. Nie podlegają opłacie skarbowej pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez 
uprawniony organ jeżeli nadawcą są podmioty określone w art. 7 pkt. 1-5 w/w ustawy 
o opłacie skarbowej 

 
 


