
                        
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
 
 

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

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

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

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

........................................................................      Zarząd Dróg Powiatowych 
(wnioskodawca: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres/siedziba podmiotu,   ul. Kolejowa 78 
numer telefonu, NIP- podmiot gospodarczy lub PESEL – osoba fizyczna)    26-500 Szydłowiec 

 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego. 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi Nr ........................................................ nazwa 
drogi  .............................................................................................................................................. 
w miejscowości..........................................................................................................................................  
w celu umieszczenia: ................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

1. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym: 
 

      w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym ……...................................=...........m² 
- w tym: wzdłuż drogi, w jezdni ....................................................................................= ......... m2 
                                poza jezdnią....................................................................... ………….= .........m2 
- w poprzek jezdni .........................................................................................................= ..........m2 
 

2. Umieszczanie urządzenia w pasie drogowym będzie realizowane w okresie  
    od dnia …………………do dnia ……………………… tj. dni ……………… 

3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym                        
    od dnia .......................do dnia 31.12..20…...... r.   
4. Właścicielem urządzenia będzie: .......................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................ 
ul. ...................................................... nr ............, miejscowość ................................................................  
kod pocztowy ........................ ………poczta .............................. , Nr NIP............................................... 
5. Wykonawcą robót będzie (nazwa, adres, nr telefonu): 
....................................................................................................................................................................    
.................................................................................................................................................................... 
Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z zezwoleniem zarządu 
drogi i za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz utrzymanie porządku, będzie Pan/i  
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)................................................................................... 
………........................................................................................................................................................ 
6. Uzyskano decyzję zezwolenie  na lokalizację urządzenia w pasie drogowym na podstawie decyzji  
Nr .................................................................. z dnia ................................................................................. 
wydanej przez ............................................................................................................................................ 
 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (artykuł 233 kodeksu karnego) potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych umieszczonych powyżej. 
 
 
                                                                                                          ...................................................... 
                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy 
 
 
 



W załączeniu: 
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 
umieszczanego w pasie drogowym urządzenia, 
2. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi (dopuszcza się złożenie kopii potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem), 
3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 
drogowego,* 
4. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi (dopuszcza się złożenie kopii potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem),* 
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,* 
6. kopia protokołu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu        (jeśli 
został wydany),* 
7. inne………………………………………………………………………………………………….. 
 
* - nie dotyczy w przypadku składania wniosku o zgodę na umieszczenie urządzenia infrastruktury 
technicznej łącznie z wnioskiem o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego. 
Uwaga:  
  Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy 
złożyć: 

- w przypadku umieszczania nowych urządzeń razem z wnioskiem na wydanie zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych  
z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

- w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześnie 
umieszczonego w pasie drogowym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem 
dotychczasowego zezwolenia.  

Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót pobiera się opłaty – na podstawie art. 
40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 
460 ze zm.), stawki opłat na podstawie uchwały Nr XVI/106/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu 
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg (Dz.Urz.Woj. Maz.,z 2012 r., poz. 4269) 
 
- dodatkowe informacje na temat warunków zajęcia pasa drogowego można uzyskać w ZDP  Szydłowiec, 

tel. 48  617 58 61 
 
 
 
 
1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu, ul. Kolejowa 78, 26-500 
Szydłowiec, moich danych osobowych podanych w składanym wniosku – dotyczy podanego numeru telefonu, w celu 
przeprowadzenia  postępowania administracyjnego oraz podanego numeru NIP/PESEL*) w celu prawidłowej identyfikacji 
podmiotu/osoby przy ewentualnej egzekucji w zakresie należności wynikających z decyzji wydanej na podstawie złożonego przez 
mnie wniosku.  
2. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE 
L 119 z 04.05.2016) zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  obowiązującą w 
Zarządzie Dróg Powiatowych w Szydłowcu dostępną na stronie internetowej pod adresem zdp.szydlowiecpowiat.pl oraz na tablicy 
informacyjnej w siedzibie ZDP i znam przysługujące mi prawa. 
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: 
zdpszydlowiec@vp.pl lub złożenie osobiste w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydłowiec 
*) niepotrzebne skreślić       
Data:  ………………………………                                                                              …………………………………………..  

                          (podpis) 
 
 
 
 
 



 
 

 
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 

             ………………………………………. 
…………………………………………………..                                                                                                                            (miejscowość, data) 

                              (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 

 

…………………………………………………..                                                                                                         
                                    (adres zameldowania/siedziby) 

 

 …………………………………………………..     
                                           (PESEL lub NIP) 
     Zarząd Dróg  Powiatowych 
                                           ul. Kolejowa 78                              

                          26-500 Szydłowiec 
 

OŚWIADCZENIE 
 oświadczam, że: 
 

1)    posiadam ważne (prawomocne) pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym – 
wydane przez właściwy organ administracji  architektoniczno – budowlanej, znak: ……………..………            z 
dnia ………………… 

2)   dokonałem/am* zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno – budowlanej i organ nie zgłosił sprzeciwu 
………………..……………………….………………………..…………………………………………… 

3)   zamierzam budowę przyłączy elektroenergetycznych*, wodociągowych*, kanalizacyjnych*, 
gazowych*, cieplnych* lub telekomunikacyjnych*, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej 
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego               i 
kartograficznego  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
    dotyczący …………………………..……………………….…………………………………..… 

(wymienić rodzaj budowy,  robót lub obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym) 

………………………………………………………………...……………………………………… 
W pasie drogowym drogi powiatowej nr…………….…………. nazwa drogi / ulicy 
…………………………………………………………………  w miejscowości …………………………… 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (artykuł 233 kodeksu karnego) potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych umieszczonych powyżej. 

 
……………………………………………………….. 

                         (podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 
1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu, ul. Kolejowa 78, 26-500 
Szydłowiec, moich danych osobowych podanych w składanym wniosku – dotyczy podanego numeru telefonu, w celu 
przeprowadzenia  postępowania administracyjnego oraz podanego numeru NIP/PESEL*) w celu prawidłowej identyfikacji 
podmiotu/osoby przy ewentualnej egzekucji w zakresie należności wynikających z decyzji wydanej na podstawie złożonego przez 
mnie wniosku.  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: 
zdpszydlowiec@vp.pl lub złożenie osobiste w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydłowiec 

*) niepotrzebne skreślić       
 
  
Data:  ………………………………                                              …………………………………………..  

                       (podpis)  
 
 
 


