
.................................. dnia.......................... 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska 

47-420 Kuźnia Raciborska 

ul. Słowackiego 4 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

Wnoszę o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ul.  ………………………………………… 

na odcinku od ……………………………………………….…….…………… do ………………………………..…………………………. 

w miejscowości ……………………………………………………………….. . 

 
1. Wykonawca (zajmujący pas drogowy): 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres: ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………….………….; REGON: ……………………………………………………………………. 

 
2. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót oraz właściwe oznakowanie: 

imię i nazwisko ..................................................................................................................................... 

adres .................................................................................................................................................... 

tel. ........................................................................................................................................................ 

 
3. Inwestor :  

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres: ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………….………….; REGON: ……………………………………………………………………. 

 
4. Cel zajęcia pasa drogowego:  

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

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

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

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

 
5. Nr decyzji na lokalizację urządzeń: ……………………………………………………… z dnia ................................. 

Nr uzgodnienia projektu organizacji ruchu: ………………………………………….z dnia ................................. 

Nr ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót bud.( ……………….……) z dnia………….……..… 

 

 

 

 

Pieczęć wnioskodawcy 



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

a) Okres zajęcia pasa drogowego od dnia ........................................ do dnia .................................... 

łączna ilość dni : ................................................................................ 

b) Powierzchnia zajęcia pasa drogowego wynosi: 

 jezdnia dł. ............................ szer. ............................ pow. ........................m2 

 chodnik dł. ............................ szer. ............................ pow. ........................m2 

 pozostałe elementy dł. ............................ szer. ............................ pow. ........................m2 

c) Ograniczenie ruchu – zajęcie do 20% szerokości jezdni : ................... dni 

d) Ograniczenia ruchu – zajęcie powyżej 20% do 50% szerokości jezdni ................... dni 

e) Wyłączenie ruchu – zajęcie powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni : ................... dni 

f) Powierzchnia rzutu poziomego (podać nazwę elementu,) urządzeń umieszczonych w pasie 

drogowym wynosi: 

opis wyliczenie:............................................................................................................................... 

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

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

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

 

Suma powierzchni rzutów poziomych urządzeń umieszczonych w pasie drogowym 

.......................... m2 (poza obszarem zabudowanym) 

.......................... m2 (w obszarze zabudowanym) 

........................... m2 (na moście) 

 

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

go protokółem odbioru do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc 

przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. 

 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

 

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

(podpis i pieczątka) 
 
Załączniki: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa 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. 

3. Szczegółowy harmonogram zajęcia pasa drogowego (przy robotach etapowych). 
 
UWAGA ! 

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, okładu, 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 Uchwałą nr XXXIII/285/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 07.07.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie 1m
2
 pasa drogowego, dla których zarządcą 

jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska. 


