
…………………………………. ……..               ………………………., dn. …………… 

 (imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)  

          
…………………………………… 

    (adres, siedziba) 

 
…………………………………… 

Tel. kontaktowy 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą  

ul. Rynek 1 

27-320 Solec nad Wisłą  

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego  

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi 

gminnej – działki oznaczonej nr ewidencyjnym: ……………………….. stanowiącej drogę 

gminną w miejscowości ……………………………………: 

a) □ w obszarze zabudowanym*  nr posesji ……….. nr ew. działki ………………… 

b) □ w obszarze niezabudowanym  na odcinku*…………………………………….... 

c)  □ na drogowym obiekcie inżynierskim* …………………………………………… 

d) □ jezdnia / □ chodnik / □ pobocze * 

w sposób przedstawiony na załączonej mapie w celu umieszczenia: 

1. Urządzeń infrastruktury technicznej: (rodzaj, średnica, długość w o obrębie pasa 

drogowego) …………………………………...................................................... do 

nieruchomości wykorzystywanej na 

cele………………………............................................................. 

2. Obiektów budowlanych: (np. schody, podjazd, fundament obiektu handlowego, obiekt małej 

architektury) ………………………………………………………… o wymiarach ……………................................ 

Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania urządzenia w pasie dogi gminnej:  

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

Dokument uzgodnienia  odbiorę osobiście/ proszę przesłać pocztą*  

            

       …………………………………….. 

         (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionymi projektowanymi urządzeniami – 3 egz. 

2. wypis z rejestru gruntów dotyczący działki drogowej 



3. pełnomocnictwo oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa. 

 

W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo.  

W przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie 

osób fizycznych do występowania w imieniu osoby prawnej. 

 

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu lub kopii) z chwila złożenia 

do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Gminy 

Solec nad Wisłą: BS w Lipsku Oddział Solec nr  67 9135 0008 0000 1179 2000 0030.  

 
   

* właściwe zaznaczyć  

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Urząd Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 

Solec nad Wisła. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Wnioskodawca 

posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.          
 


