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Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Nr wydania
Data

2
25.07.2011r.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty i miejsce składania
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Do druku zgłoszenia należy dołączyć:

✔ kserokopię decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenie),
✔ kserokopię opinii ZUD,
✔ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
✔ dokumentację projektową w zakresie dotyczącym pasa drogowego.

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności  14 pokój nr 7 (ponie-
działek – piątek godz, 7:30 – 15:30) lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie wysłane pocztą.

Opłaty
Bez opłat.

Sposób odwołania
W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Od-
wołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko, pok. nr 7, w terminie 14 dni od dnia  
doręczenia decyzji Wnioskodawcy.

Podstawa prawna

✔ Art. 40, ust. 1,4 i 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.),

✔ Art. 104 Ustawy z dnia 14 września 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jed-
nolity:  Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

✔ § 1, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektó -
rych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz. 33 z późn. zm.),

✔ Uchwała nr XXVIII/310/05 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 stycznia 2005r.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy i Miasta w Nisku – Referat Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 1 (parter), 
tel. (0-15) 8415640
e-mail: rg.drogi@nisko.pl

Osoba odpowiedzialna – Irena Marut podinspektor ds dróg.

mailto:rg@nisko.pl
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......................................................................   ......................................................................

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

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

......................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy, 

adres zamieszkania, numer telefonu)

Burmistrz Gminy i Miasta NISKO

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

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

...........................................................................................................................................................................
(nr nazwa drogi, odcinka, miejscowość)

1. Rodzaj robót:
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
(dokładne określenie robót)

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania ro-
bót:

Jezdnia – dł. .............................. szer. .......................... pow. .........................

Chodnik – dł. .............................. szer. .......................... pow. .........................

Pobocze – dł. .............................. szer. .......................... pow. .........................

Zieleniec – dł. .............................. szer. .......................... pow. .........................

Inne elementy pasa – dł. .............................. szer. .......................... pow. .........................

3. Urządzenie niezwiązane z funkcjonowaniem drogi umieszczone w pasie drogowym

dł.  .............................szer.  ..........................pow. 

4. Wykonawca:
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
(nazwa, adres, telefon)

5. Kierownik robót:
...........................................................................................................................................................................

(miejscowość, data)
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...........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres, nr uprawnień)

6. Inspektor nadzoru:
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres, nr uprawnień)

7. Okres zajęcia pasa drogowego:

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

8. Płatnik:

a) opłata jednorazowa za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

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

b) opłaty coroczne za wprowadzone urządzenia infrastruktury technicznej:

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

9. Wymagane dokumenty:

a) kserokopia decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenie),
b) kserokopia opinii ZUD,
c) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
d) dokumentacja projektowa w zakresie dotyczącym pasa drogowego,
e) oryginały dokumentów do wglądu,
f) ........................................................................................................................................................
g) ........................................................................................................................................................
h) ........................................................................................................................................................

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

UWAGA:

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia 
wykonywanych robót w pasie drogowym.

2. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą  
przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe.

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
4. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajmowania pasa drogowego, które może nastąpić dopiero po uzyskaniu decyzji (ze -

zwolenia) tut. Zarządu.
5. Decyzja wydana do niniejszego wniosku wchodzi w życie z dniem upływu terminu składania odwołań, tj. 14 dni od jej do-

ręczenia zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub w krótszym terminie w przypadku pisemne -
go oświadczenia Inwestora o nie odwoływaniu się od decyzji.
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