
                                                                                                                                                                                        (miejscowość, data) 

 
 
                                                                                                                         Urząd Miasta i Gminy 

w  Pleszewie 
ul. Rynek 1 

 63-300 Pleszew  
 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

– prowadzenie robót w pasie drogowym – 

 
1)  Zajmujący pas drogowy: 

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

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

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

2)  Cel zajęcia pasa drogowego: 
 
............................................................................................................................................................. 
                                                                                ( dokładne określenie robót) 

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

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

(nr, nazwa odcinka) 

- miejscowość .................................................................................................................................... 
 
4)  Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego:  
 

Rodzaj elementu Stawka 
za m2 

Powierzchnia 
(m2) 

Okres zajęcia Ilość dni 

zajmowanie jezdni do 20% jej szerokości 
2,00 zł 

   od 
  do  

 

 zajmowanie jezdni powyżej 20% do 50% jej   
szerokości  4,50 zł 

   od 

  do 
 

zajmowanie jezdni powyżej 50% do całkowitego 
zajęcia jezdni 

 
6,00 zł 

   od 

  do 
 

zajmowanie chodnika, ścieżek rowerowych, 
ciągu pieszych 3,00 zł 

   od 
  do 

 

zajmowanie poboczy, innych elementów drogi 
1,00 zł 

   od 
  do 

 

 
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia odbioru robót                
w tutejszym zarządzie. 
 
5)Uzgodnienie projektu  (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)Kierownikiem robót będzie: 
........................................................................................................................................................... 
                                                      (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) 

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

8)Uwagi : .............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Załączniki: 

-szczegółowy plan sytuacyjny z wrysowaniem granic i podaniem  wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa 
drogowego.  
-zatwierdzony projekt organizacji ruchu , jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 
widoczności na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz 
w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi, 
-projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym* 

-harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót* 

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

Uwaga! 
-teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykonywania robót, miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, jeżeli zajmuje pas drogowy 

 

 

                                                 
1 *Niepotrzebne skreślić 


