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

 

Urząd Miasta i Gminy 

                                           Wydział Gospodarki Komunalnej 
                                           ul. Rynek 1 

 63-300 Pleszew 
 
 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

– umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

 
1)   Zajmujący pas drogowy (właściciel urządzenia): 

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

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego) 

……………………………………………………………………………………………………… 
(adres, siedziba) 

2)   Cel zajęcia pasa drogowego – rodzaj umieszczanego urządzenia: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 

3)   Lokalizacja: 
 
- odcinek drogi ................................................................................................................................... 

(nr, nazwa odcinka) 

- miejscowość .................................................................................................................................... 
 
4)   Dane do obliczenia należnej opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia niezwiązanego  
z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu:  
 

 
Lokalizacja urządzenia 

Powierzchnia - 
rzut poziomy urządzenia 

(m2) 

   Stawka         
   za   (m2) 

 
Ilość lat 

Data  
od - do 

  poza obszarem     
zabudowanym 

       
10,00  zł 

 
 

 

  w  obszarze zabudowanym   20,00  zł   
  na drogowym obiekcie 

inżynierskim 
  

    100,00 zł 
 
 

 

 
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia odbioru robót 
w tutejszym urzędzie (demontaż urządzenia). 
 
5)  Uzgodnienie projektu w UM i G (jeżeli było wymagane): 
 
Nr..................................................................... z dnia ............................................ 



 
 
 
6)  Oświadczamy, że:  

- posiadamy ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym1* 
nr decyzji: ................................................. z dnia ............................................ 
 
- dokonaliśmy zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno – budowlanej. 

 
7)   Wykonawcą robót będzie: 

........................................................................................................................................................... 
                                                      (imię i  nazwisko lub nazwa podmiotu wykonującego roboty) 

       ........................................................................................................................................................... 
                                                                              ,(adres, siedziba) 

8)   Kierownikiem robót będzie: 
........................................................................................................................................................... 
                                                      (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 
9)   Uwaga: 
- Opłatę  roczną  za  umieszczenie  w  pasie  drogowym  urządzenia  nie  związanego  z  funkcjonowaniem  drogi                              

i potrzebami  ruchu  zgodnie z art. 40 ustawy z dnia  21 marca  1985 r. o drogach publicznych  (t. j. Dz. U z 2007r. nr 19                                 
,poz. 115 z późn. zmianami) i 

  zgodnie z uchwałą nr  XII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia  29 listopada  2011 r. dokonywać będzie : 
..............................................................................................................................................

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

............... 
- Opłatę roczną ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia urządzenia                   
w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez 
okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczy dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na 
drogowym obiekcie inżynierskim. 

 
 
 
 

............................................... 
(podpis i pieczątka) 

 
Załączniki: 

-  plan sytuacyjny  z proponowaną lokalizacją urządzenia.  
- ogólny plan orientacyjny  z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego  
- projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (do wglądu)*) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

                                                 
1 *Niepotrzebne skreślić 


