
 

 

Strzelce Opolskie, dnia ………………………….. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora / adres zamieszkania/siedziba 

NIP inwestora 

nr tel. ……………………………………               Burmistrz Strzelec Opolskich 

       ul. Plac Myśliwca 1 

…………………………………………   47-100 Strzelce Opolskie 

………………………………………… 

………………………………………… 

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, reklamy) 

 

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

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

2. Szczegółowe określenie lokalizacji : 

droga gminna …………………………………………………………………………………...……  

nr działki drogowej oraz działki do której planowana jest dane przyłącze i/lub/ sieć/reklama 

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

3. Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania urządzenia w pasie drogi gminnej 

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

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

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

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

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

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

4. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
mapa zasadnicza/ ewidencyjna lub do celów projektowych ( 2 egz.) w skali 1: 1000 lub 1:500, z naniesionymi projektowanymi    

urządzeniami 

kserokopia warunków przyłączenia do sieci właściwego gestora 

upoważnienie / pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł w przypadku 

reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika. 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 



 

 

Niniejszy wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, ul. Plac 

Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie lub drogą korespondencyjną. 
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 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

w wysokości 17,00zł. 

Wymaganą opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich lub przez wpłatę na konto nr:  

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie 

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy: 

IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001 
SWIFT CODE: POLU PL PR 

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zwierać adnotację określającą przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty. 
 

Dodatkowe informacje: 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie 
zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji. 

2. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony. 

3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ochrony pasa drogowego, 
zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

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

drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy: 

− uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt 

architektoniczno-budowlany obiektu lub urządzenia,  

− uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,  

− uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim 

obiektu lub urządzenia. 
6. Utrzymanie obiektów i urządzeń,  których dotyczy wniosek należy do ich posiadaczy. 

 

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie cz. III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy  z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1923 ze zm.) 
 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach 

Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1; 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest: 

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie 

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.eu 
3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa –  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2021 r. 

poz.1376 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. 2020 r. poz.1740 z późn. zm.) ; 

4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią 

archiwalną określoną w stosownych przepisach; 
6. mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie 

sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
 


