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                                                                                                        Wójt Gminy Ojrzeń  

                                                                          06-456 Ojrzeń  

                                                                          ul.  Ciechanowska 27  

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego   

-  umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej*  

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego* umieszczenie 

urządzenia w pasie drogi gminnej* niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi na działce o nr 

ewid..........................................    w miejscowości ..........................................................w pasie 

drogowym drogi .................................................... 

 

1. Rodzaj urządzenia ................................................................................................................... 

2. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, w tym: 

      – wzdłuż drogi ............................................................................................................... 

      - w poprzek drogi ........................................................................................................... 

3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w roku bieżącym od  

 dnia ........................... do dnia  31.grudnia.................tj. ilość dni .................................. 

4. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na .............lat tj. do 31  

 grudnia ..............roku (słownie lat ...............................................................) 

    Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż planowany   

okres jego eksploatacji.  

5. Właścicielem urządzenia będzie .....................................................................................  

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

   

 Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

* niepotrzebne skreślić  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie wynikającym z 

procedury załatwienia przedmiotowej sprawy. 

                                                    

 

                                                                                        ...................................................... 
                                                                                              podpis wnioskodawcy 

Do wniosku dołączono: 

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. 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. 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. 



4. Kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi* 

 

* jeżeli dotyczy 

Uwaga: 

Wniosek o zjecie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego należy złożyć: 

- w przypadku umieszczenia nowych urządzeń razem z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z 

umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

- w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześniej 

umieszczonego przed wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia.  

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z 

potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty na 

podstawie art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) i  uchwały Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28.II.2013r.  Nr 

XXVI/161/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


