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Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  

we Wrocławiu 

ul. Krakowska 28 

50-425 Wrocław 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na lokalizowanie*) przebudowę*) sieci 

uzbrojenia terenu tj. …………………………………………………………….............................. 

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

w pasie drogowym (lub w jego obrębie) drogi wojewódzkiej nr ...................... w miejscowości 

................................ przy ulicy ......................................... na działkach stanowiących pas 

drogowy. 

Inwestorem lokalizowanego urządzenia jest ............................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
(nazwa Inwestora i adres) 

 

Do wniosku załączam:  

 

1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000. 

2. 3 egz. planu sytuacyjno-wysokościowego dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 sporządzone na kopii 

mapy zasadniczej. Na planach sytuacyjnych należy nanieść kolorem przebieg sieci zgodnie z legendą, podać 

odległość sieci od krawędzi jezdni (minimalną i maksymalną), opisy średnic projektowanych sieci, rzędne 

posadowienia oraz średnice i głębokości studni (lub projekt budowlany). 

3. Wypis z rejestru gruntów (dla działek stanowiących pas drogowy i z nimi sąsiadującymi). 

4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (warunkach zabudowy i zagospodarowania), jeżeli jest ona wymagana przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię z potwierdzeniem zgodności z oryginałem (w przypadku 

wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17.00 zł 

(opłatę skarbową należy wpłacić we właściwym organie podatkowym, którym dla tut. zarządu dróg jest Urząd 

Miejski we Wrocławiu — w kasie urzędu lub rachunek bankowy) 
6. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli inwestor jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą . 

7. Uzasadnienie wystąpienia szczególnych okoliczności, które skutkowały koniecznością lokalizowania sieci 

uzbrojenia terenu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej  (zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach 

publicznych) 

8. ............................................**) 
 

*) niepotrzebne skreślić 

**) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów  

 

 

 Jednocześnie, w związku z prowadzoną inwestycją jw., zwracam się z prośbą o wydanie prawa 

do dysponowania gruntem na cele budowalne dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 

…………… , będącej w zarządzie DSDiK we Wrocławiu. 
 

 

 

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

 


