
............................................                               ..................................... 
        ( imię, nazwisko)                     (miejscowość, data) 

 
..................................... 
 
...................................... 
           (adres, tel.) 

 

 

     

 

 

 
WNIOSEK 

 O wydanie zgody i warunków technicznych, na lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej: 

 Cel zezwolenia: lokalizacja przyłącza wodociągowego*, elektrycznego*,                                             

inne*: ................................................................................................................ 

 Szczegółowe określenie lokalizacji: 

- droga powiatowa nr: ............................................ 

- miejscowość: ...................................................... 

- działka nr: ............................................................ 

 uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizacji urządzenia w pasie drogi powiatowej: 

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

 

Do niniejszego wniosku załączam: 
1. kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno - wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 

1:1000 * zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich z zaznaczoną lokalizacją 
urządzenia infr. technicznej – 3 egzemplarze, 

 
2. pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w 

imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej w 
wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  

 
3. ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ PODLEGAJĄ CZYNNOŚCI URZĘDOWE W 

SPRAWACH BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO. 
 

Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto: 
Urząd Miejski w Namysłowie,  
ul. Stanisława Dubois 3,  
46 – 100 Namysłów,  
Bank Spółdzielczy  
Nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001, 

 
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 
pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 t. j.) o opłacie skarbowej. 

 
 
 
 

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

 
* niepotrzebne skreślić 

STAROSTWO POWIATOWE  
w NAMYSŁOWIE 
WYDZIAŁ DRÓG  

ul. Plac Wolności 12A 
46 – 100 Namysłów 

 



................................ 
  (miejscowość, data) 

........................................................ 
    (oznaczenie wnioskodawcy, adres) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

WNIOSEK 

 

Wnoszę o uzgodnienie projektu budowlanego na budowę zjazdu*, budowę przyłącza 

……………………………………………*, inne ………………………………………………………. 

z drogi powiatowej nr .................... w miejscowości ..................................... do 

nieruchomości*, pól uprawnych*, tj. działki o nr ewidencyjnym gruntów........................  

 

 
 
 
 
 
Do niniejszego wniosku załączam: 
 projekt budowlany – 2 egz., 
 
 pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w 

imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 
zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  

 
Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto: 
Urząd Miejski w Namysłowie,  
ul. Stanisława Dubois 3,  
46 – 100 Namysłów,  
Bank Spółdzielczy  
Nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001, 

 
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art.  
1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 t. j.) 
o opłacie skarbowej. 

 
 

 

 

 
 

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

 
* niepotrzebne skreślić 

 

STAROSTWO POWIATOWE  
w NAMYSŁOWIE 
WYDZIAŁ DRÓG  

ul. Plac Wolności 12A 
46 – 100 Namysłów 

 


