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WÓJT GMINY SKOROSZYCE 
 
 
 

WNIOSEK 
 
 
 
Wnoszę  o wyrażenie  zgody na lokalizację zjazdu z drogi stanowiącej własność Gminy 

Skoroszyce  nr ............... w miejscowości ............................., działka nr ................ do zabudowań, pól 

uprawnych*. 

Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem  wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, 

dzierżawcą * przedmiotowej nieruchomości .  

 

 

Do niniejszego wniosku załączam: 
1) mapę w skali .............................., 
2) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł  prawny  do nieruchomości, 
3) ............................................................................................................ 
 
 

Prawidłowość  danych  zawartych  we wniosku potwierdzam  własnoręcznym podpisem 
                                                                     

 

                                                         

                                                                                                         .......................................................... 
                                                                                                                           (  podpis ) 
 
 
 
 



UWAGA : 
  
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu odkładu,  składowania 

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i 
dojazdowe /za wyjątkiem objazdu po istniejącej  sieci dróg/.  

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z treścią  Uchwały  Rady Gminy w 
Skoroszycach Nr   XXX/159/05 z dnia 30.06.2005 r.  

   
POUCZENIE: 
 
1. Art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zmianami) brzmi:  
„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego 
zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. 
Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w 
pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich 
umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie 
wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu 
drogi. 
3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 
miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 
rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 
1)   uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 
budowlanych; 
2)   uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 
budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 
3)   uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 
prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia” 

 
2. Wniosek składany w imieniu inwestora przez Pełnomocnika winien być podpisany przez: 
      -osobę wymienioną w pełnomocnictwie (w przypadku osoby fizycznej), lub 

-osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji działalności 
gospodarczej do reprezentowania firmy. 
 

3. Opłaty skarbowej należy dokonać w przypadku: 
a) dołączenia do wniosku oryginału pełnomocnictwa - 17,00 zł za każde pełnomocnictwo, 
b)  dołączenia do wniosku kserokopii pełnomocnictwa - 17,00 zł za pełnomocnictwo + 5,00 
zł za każdą stronę potwierdzenia przez pracownika tut. urzędu zgodności kserokopii 
pełnomocnictwa z jego oryginałem). 

 
4. Wpłaty gotówkowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców 

Śl. 17, pokój nr 4 bądź na konto Urzędu Gminy w Skoroszycach Nr 64 8872 0003 0040 5021 
2000 0010. 

 
5. Budowa sieci wymaga uzyskania pozwolenia na budowę dlatego niezbędne jest 

opracowanie i uzgodnienie z tut. Urzędem Gminy projektu budowlanego lub budowlano-
wykonawczego jej budowy. 


