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

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

 (Wnioskodawca) 

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

(nr wydanego pozwolenia na budowę) 

……………………………………………….. 

(nr uzgodnienia-decyzji zarządcy drogi)    Urząd Miejski w Lipianach  

        ul. Plac Wolności 1  

        74-240 Lipiany  

 

 

 

WNIOSEK   

- wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego *  

- wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego *  

 

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

( nr i nazwa drogi, odcinek, miejscowość)  

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

1. Cel zajęcia  

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

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

(dokładne określenie robót)  

2. Metoda wykonania prac  

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

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

3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

wykonywania robót :  

- jezdnia do 50 % szerokości :             dł. ……………. szer. ……………… powierzchnia ……………..m² 

- jezdnia powyżej 50 % szerokości :   dł. ………………… szer. ……………… powierzchnia …………m²   

- chodnik, pobocze :    dł. ………………. szer. …………….. powierzchnia …………… m²  

- pozostały pas drogowy :   dł. ………………. szer. ……………... powierzchnia …………..m²  

4. Umieszczenie urządzeń obcych :  

- jezdnia :     dł. ………………. szer. ……………… powierzchnia …………….m²  
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- chodnik, pobocze :    dł. ……………… szer. ………………. powierzchnia …………..m²  

- pozostały pas drogowy teren zabudowany :      dł. ………………. szer. …………….. powierzchnia 

…………………m²   

- pozostały pas drogowy teren niezabudowany : dł. ……………… szer. ……………… powierzchnia 

……………….m²  

5. Pełna nazwa i adres przyszłego użytkownika – właściciela urządzenia lub obiektu 

zlokalizowanego na pasie drogowym  

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

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

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

6. Nazwa i adres Generalnego Wykonawcy  

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

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

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

7. Kierownik robót – osoba odpowiedzialna  

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

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

(imię i nazwisko , adres zamieszkania, tel. służbowy)  

Zamieszkały  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym :  

Od dnia ……………………………………………………… do dnia …………………………………………………………… 

9. Okres zajęcia pasa drogowego :  

Od dnia …………………………………………………….. do dnia ……………………………………………………………. 

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego                        

i przekazania do protokołem odbioru do tutejszego ZDP.  

Do wniosku dołącza się :  

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka drogowego,  

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch 

drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian                          

w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,  
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3. szczegółowy harmonogram robót – w przypadku robót etapowych,  

4. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,  

5. inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi  

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

        ………………………………………. 

        (podpis i pieczątka Wnioskodawcy)  

 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełen asortyment oraz odpowiedni sprzęt i moc 

przerobową do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. 

 

           

       ………………………………………………………… 

       (podpis i pieczątka Generalnego Wykonawcy)  

 

 

Uwaga !  

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania 

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe                 

i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).  

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) wg stawek określonych Uchwałą 

Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 r.  

 


