
 
 

 

Łączna, dnia ............................       

 

 

 

WÓJT GMINY 

      ŁĄCZNA 
 

 

WNIOSEK 

O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NA CELE ZWIĄZANE Z: 

 

 

I.  ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROBÓT 

 

1. Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej…………………………………... 

w celu: …………..……………………………………………….………………..……..…………………………… 

2. Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego: 

L.p. Rodzaj zajętego pasa drogowego Długość [m] Szerokość [m] Powierzchnia [m²] 

1 
chodnik, ścieżka rowerowa, oraz jezdnia w przypadku 

zajęcia jej do 20% szerokości 

   

2 jezdnia od 20% do 50% szerokości 
 

 

  

3 jezdnia od 50% do 100% szerokości 
 

 

  

4 pozostałe elementy pasa drogowego 
 

 

  

RAZEM: 
 

 

 

3. Planowany okres zajęcia pasa drogowego od dnia ……..………………..…. do dnia ……………..……..…. 

4. Dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót: .........................................................................................       

nr tel. ……...…......….. 

5. Uzgodnienie wydane przez zarządcę drogi nr ……..…………….…….. z dnia …..……………………….. 

 

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

       (podpis wnioskodawcy) 

 

 I prowadzeniem robót w pasie drogowym 

 II 
umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

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

 

........................................................................ 
(adres, kod pocztowy i miejscowość) 

 

........................................................................ 
(telefon)                  (NIP) 

 



 

II. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO NA CELE ZWIĄZANE Z UMIESZCZENIEM W PASIE 

DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

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

 

........................................................................ 
(adres, kod pocztowy i miejscowość) 

 

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

(telefon)                  (NIP) 

 

1. Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej…………………………………….  

w celu: …………..……………………………………………….………………..……..…………………………… 

2. Rodzaj umieszczonego w drodze urządzenia infrastruktury technicznej: 

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

3. Uzgodnienie wydane przez zarządcę drogi nr ……..…………….…….. z dnia …..……………………….. 

4. Dane do obliczenia należnej opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej: 

L.p. Rodzaj urządzenia Długość [m] Szerokość [m] Powierzchnia [m²] 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

RAZEM: 
 

 

 

5. Planowany okres umieszczenia urządzenia: czas nieokreślony/określony* od dnia …………….…..... …….. 

do dnia …........…. 

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

        (podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: 

Stawki opłat określa Uchwała Nr XXIV/118/2016 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy 

Łączna 

Załączniki do wniosku: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów. 

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). 

3. Harmonogram zajęcia pasa drogowego (w przypadku etapowego prowadzenia robót). 

4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo: 

1)   ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji 

ruchu, 

2)   oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub 

o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. 

5. Inny: ……………………………….…………………………………………….………………………………… 


