
……….………….. , dnia…………………….  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora / adres zamieszkania/siedziba 
NIP inwestora 
nr tel ……………………………………  BURMISTRZ  

Miasta Rawa Mazowiecka 
………………………………………… 

………………………………………… 
imię i nazwisko pełnomocnika adres zamieszkania/siedziba 

nr tel …………………………………… 
 

WNIOSEK  
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  
 

(np. sieci i przyłącza: gazowe, wodne, kanalizacyjne, c.o., kabli energ., urządzeń teletechnicznych i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej lub ich części) 

 
1. Cel zezwolenia ………………………………………………………………………………...... 

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

1. Szczegółowe określenie lokalizacji :  

droga gminna nr …………………..  ulica  …………………………………………… 

działka nr ew .  …………………………………………………………………………………….……… 

obręb……………………………………………………………………………………………………... 

2. Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania urządzenia w pasie drogi gminnej 

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

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

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

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

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

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

3. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………. 

4. teren połoŜony  w strefie konserwatorskiej  tak/nie 

5. informacja z planu zagospodarowania  przestrzennego Miasta  Rawa Maz. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 mapa do celów projektowych ( 2 egz.) w skali 1:……….., z naniesionymi projektowanymi urządzeniami wraz z uzgodnieniem 

ZUD,  opinią konserwatora  zabytków   
wypis z rejestru gruntów dotyczący działki drogowej 
 UpowaŜnienie / pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty naleŜnej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Zgodnie z art. 23 ust.1 o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyraŜam zgodę na 
przetwarzanie przez Urząd Miasta  Rawa Mazowiecka danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego 
(dotyczy osób fizycznych). 
 

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



(podpis wnioskodawcy) 

 
Wymagane załączniki 

1. Mapa do celów projektowych (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500, z naniesionymi 
projektowanymi urządzeniami. 

2. Wypis z rejestru gruntów dotyczący działki drogowej. 
 
Dodatkowo w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest Inwestor: 

3. Dokument określający posiadane prawo do występowania w imieniu Inwestora (wraz z 
załączonym dowodem zapłaty naleŜnej opłaty skarbowej od złoŜenia dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) wystawiony przez osobę upowaŜnioną do 
udzielenia pełnomocnictw. 

 
Opłata skarbowa 

W przypadku występowania w imieniu Inwestora do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego naleŜy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł. 
 
Wymaganą opłatę skarbową moŜna uiścić w kasie Urzędu , lub na konto: Bank Spółdzielczy w 
Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej  24 9291 0001 0054 2395 2000 0010 
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zwierać adnotację określającą przedmiot opłaty 
skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty. 
 
Uwagi końcowe: 

1. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1440, ze  zmianami.) zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 
budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust.3 cytowanego 
przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie urządzeń moŜe 
nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Ze względu na wymogi wynikające z 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ochrony pasa drogowego, 
zarządca drogi moŜe odmówić wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwi ązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego albo wydać zezwolenie na czas określony. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naleŜy złoŜyć z 
wyprzedzeniem umoŜliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia 
inwestycji. 

3. W zezwoleniu określa się rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym. 
4. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naleŜy: 
− uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt budowlany obiektu lub 

urządzenia,  
− następnie uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych na 

budowę,  
− następnie uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 

drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. 
5. Utrzymanie obiektów i urządzeń, naleŜy do ich posiadaczy. 


