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WPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI    Leszno, dnia ……. - ……. - …….r. 
 

 
…………………………………………… 
/imię i nazwisko lub nazwa inwestora - pieczęć/ 
 
…………………………………………… 
/ulica/ 
 
…………………………………………… 
/kod pocztowy/    

Urząd Miasta Leszna,  
……………………………………………     Miejski Zarząd Dróg  
/pesel lub NIP/      ul. Kazimierza Karasia 15  

64 - 100 Leszno 
……………………………………………. 
/telefon kontaktowy/ 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych  

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
 

(zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami) 
 

1. Inwestor (Właściciel urządzenia) ................………………………………………………............................ 

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

Ulica ............................................................................................................................................................ 

Kod pocztowy ............................. Miejscowość .......................................................................................... 

Nr REGON*, PESEL*, KRS*, NIP*: .....................................................................................................…… 

 

2. Cel umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym  

(podać: jaka, przekrój, rodzaj - typ, długość w pasie drogowym; wymiar i charakterystyka studni lub szafki oraz nr posesji i nr działki, 

ark. m. jakiej dotyczy 

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

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

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

 

3. Szczegółowe określenie lokalizacji: 

a) droga:  gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa (niepotrzebne skreślić) 

b) miejscowość: Leszno 

c) pas drogowy drogi publicznej ul. …………………… ………….…………………………..………………. 

d) działki drogowe publiczne nr: .…………………………………………………………………………………. 

e) arkusz mapy nr: ………………..…………………………………………………..…………..……….………. 

Dodatkowe informacje: …………………………………………………………………………….……………… 

Sposób doręczenia decyzji:         Odbiór osobisty – przez wnioskodawcę   

           za pokwitowaniem przez operatora pocztowego 

 

 

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

/czytelny podpis – imię i nazwisko wnioskodawcy/ 
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Załączniki: 
 

       Aktualną mapę do celów projektowych z zaznaczoną infrastrukturą (2 egz. mapy w skali 1:500), 

       W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo wraz z dowodem 
zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (o ile jest wymagana – w tytule należy wpisać jakiej 
sprawy opłata dotyczy - płatne na konto Urzędu Miasta Leszna: Bank PKO BP Nr 26 1020 3088 
0000 8302 0005 7513) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (jednolity 
tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami). 

 
Składane załączniki muszą być podpisane przez osobę składającą wniosek (z wyłączeniem dokumentów, 
które muszą być urzędowo poświadczone za zgodność z oryginałem, np. KRS, pełnomocnictwo). 
 
*W przypadku osoby fizycznej należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),    

PESEL.  
*W przypadku osoby prawnej należy podać nazwę, adres, numer telefonu, Regon lub KRS oraz NIP. 
 
 

Wnioskodawca składając niniejszy wniosek:  

1.  został poinformowany, że jego dane osobowe w podstawowym zakresie przetwarzane są na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ciążącego na UM Leszno obowiązku prawnego w oparciu  
o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 ze zmianami), a 
jego dane w pozostałym zakresie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. 
wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest egzekwowanie należności 
publicznoprawnych nałożonych na podstawie ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych 
(Dz.U.2018.2068 ze zmianami);  

2. został poinformowany, iż administratorem jego danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna  
z siedzibą ul. Kazimierza Karasia 15, a pełna informacja dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje 
się na stronie internetowej www.leszno.pl lub dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Leszna 

 
Procedura uzyskania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w mieście 
Lesznie. 
 
1. Wymagane dokumenty: 

• Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

• Aktualną mapę do celów projektowych z zaznaczoną infrastrukturą (2 egz. mapy w skali 1:500), 

• pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich (o ile wymagana) 
 
2. Opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł (w tytule należy wpisać, jakiej sprawy opłata dotyczy) 

płatne na konto Urzędu Miasta Leszna: Bank PKO BP Nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513) zgodnie  
z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). 

 
3. Termin: 

Wniosek o wydanie decyzji należy składać z wyprzedzeniem 30-dniowym. 
 
4. Wniosek należy składać: 

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg 
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 
tel/fax. 65 529 81 33 

 
5. Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst  
Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami) 

 
6. Uwagi: 

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych 
dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy. 


