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

imię i nazwisko lub nazwa               (miejscowość, dnia) 

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

adres lub siedziba 

 

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

numer telefonu kontaktowego 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

ul. Bielska 57a 

09-400 Płock 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury 

technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

1. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia): 

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

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

2. Lokalizacja:  

Droga powiatowa nr:............................................................................................................ przebiegająca 

na działce/działkach o nr ew. .............................w miejscowości...........…........……gmina…….……….... 

3. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym (podać w m2): 

długość…………m,  szerokość……..……m,  powierzchnia.……………m2 

4. Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w roku bieżącym od dnia ..................... do dnia 31 

grudnia 20........ roku. 

5. Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w latach przyszłych: 

od 01.01.20......roku do 31 grudnia 20 ...... roku. 

6. Wykonawca zakresu rzeczowego robót (nazwa, adres): 

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

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

telefon kontaktowy: ........................................................................................................................................ 

Za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w 

pasie drogowym dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i ust.5 ustawy o drogach 

publicznych oraz Uchwały nr 122XIV/2004 Rady Powiatu w Płocku z dn. 08.06.2004 roku w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Płockiego. 

W załączeniu: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny działki z zaznaczeniem trasy zwymiarowanego urządzenia umieszczanego w pasie 

drogowym (mapy w skali 1:1000 lub 1:500). 

2. Kopia decyzji ZDP Płock zezwalającej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

3. W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.  
 

UWAGA 

Wniosek należy złożyć łącznie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
 

Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku, zgodnie 

z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 z późn. zm.) płatnej na konto 

Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880. 

Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 


