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Ciechanów, dnia .............................. 
....................................................    
      /wnioskodawca/pesel/ 
..................................................... 
 
.....................................................                        
                    PREZYDENT MIASTA 
...................................................                     CIECHANÓW 

/adres/  numer telefonu/ Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania 
Infrastruktury Drogowej 

WNIOSEK 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. 
 
1. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia): 

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

 
2. Nazwa ulicy …………………………………………………………………………………….. 
 
3. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (długość ułożenia przewodu x średnica)- 

podać w m2  …………………………….. 

Uwaga: opłata uiszczana corocznie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470) o drogach publicznych oraz Zarządzenia 240/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 
30.12.2019 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących 
własnością Gminy Miejskiej Ciechanów oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy. 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2020 r. poz. 470/, 
Uchwałą Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. ogłoszonej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 85 w dniu 24 maja 2011 r. ze zm. zobowiązujemy się do 
wniesienia należnych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wniesienia opłaty rocznej za rok 
następny do dnia 15 stycznia każdego następnego roku. 
4. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym: 

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

5. Inwestor/ wykonawca zakresu rzeczowego: 

a/ Nazwa jednostki: ………………………………………………………………………………………. 

b/ adres: …………………………………………………………………………………………………… 

c/telefon: ……………………………………………………………………………………………………. 

6. Załączniki: 

a/ plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem.  

Podpis wnioskodawcy ....................……………………… 
 

Uwagi: 
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1. Upoważnienie winno być opatrzone dowodem zapłaty wniesionej opłaty skarbowej  
w wysokości 17,00 zł. 

2. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych pobiera się opłaty określone w uchwale 
Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2011r. Nr 85 poz. 2727 ze zm.)  

3. Za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych pobiera się opłaty określone w  Zarządzeniu 
Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2019 r. w sprawie określenia zasad 
zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miejskiej 
Ciechanów oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy. 

4. Wniosek należy składać w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zajęcia 
pasa drogowego (zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi 
spowoduje naliczenie kar w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 12 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470). 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  
z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie 
tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji sprawy.  
 
 
 
Ciechanów, dnia ……………………. r.                                             ..…………………………………………………..  
                                                                                                                                                          (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 


