
.....……………, dnia ………………… 
 
………………………………………… 
             (Imię i Nazwisko lub Nazwa Inwestora)  

 
………………………………………… 
                    (Adres lub Siedziba Inwestora) 

 
………………………………………… 
                             (Nr telefonu) 

Burmistrz  
Miasta i Gminy Dolsk 
 

Plac Wyzwolenia 4 
63-140 Dolsk 

 
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych 
lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego oraz reklam 
 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) wnioskuję o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie 
drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej lub reklam 
 

1.Rodzaj inwestycji  

− sieć / przyłącze* …………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….………….…….. 

(rodzaj,  parametry techniczne długość/szerokość lub średnica itp. [mm]) 

przeznaczonej(go) do obsługi nieruchomości oznaczonej nr ewid. ……………. 

w …………………………………..  

− obiekt budowlany/reklama*……………………………………………………………...  
 
…………………………………………………………………………………………………….  

(opis obiektu/reklamy , parametry techniczne długość/szerokość/wysokość itp. [mm]) 

 

2. Lokalizacja 

………………………………………………………………………………………......…………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                ( nr drogi, nr działki, miejscowość, nazwa ulicy) 

3. Dane pełnomocnika Inwestora/Właściciela (jeżeli dotyczy)*  
 
…………………………………………………………………………………………………………   

(Imię i Nazwisko, adres) 

 
(* niepotrzebne skreślić) 

 
 ………………………………………… 
                   ( Podpis osoby upoważnionej ) 

 
 



 
Pouczenie: 
1.Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga oddzielnego zezwolenia zarządcy drogi. 
2.Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych  
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wymaga 
oddzielnego zezwolenia zarządcy drogi. 
3. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr XLVII/298/18  Rady 
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r. poz. 6121, z 2020r. poz. 1216). 
4. O wydanie zezwolenia występuje Inwestor/właściciel planowanych do lokalizacji urządzeń infrastruktury 
technicznych, obiektów budowlanych lub reklam. Jeżeli w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik 
do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpisu pełnomocnictwa lub prokury albo 
pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
 

 
Do wniosku należy dołączyć: 
1.Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 wraz z wkreśloną propozycją lokalizacji 
projektowanej infrastruktury/obiektu, jej parametrami oraz odległościami od granicy pasa drogowego 
lub jezdni – 2 egz. 
2. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym. 
 

 


