
Sobótka, dnia

Imię i nazwisko/nazwa firmy

Miejscowość

Ulica

WNIOSEK O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

Numer nieruchomości

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu



II. WNIOSEK O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Dane identyfikacyjne pasa drogowego, który podlega czasowemu zajęciu

Miejscowość

Numer działki drogowej

Element oraz powierzchnia zajęcia pasa drogowego *

Element pasa drogowego Rodzaj nawierzchni
Powierzchnia 

(m2)

Długość 

(m)

Szerokość 

(m)

Określenie rodzaju prowadzonych robót w pasie drogowym  

Dokładne określenie 

prowadzonych robót

Numer wydanego uzgodnienia

Data wydanego uzgodnienia

* Powierzchnia zajętego pasa drogowego obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, 

składowanego urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, 

barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe - z wyjątkiem objazdów po 

istniejących drogach

PŁATNIK ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Imię i nazwisko/nazwa firmy

Miejscowość

Ulica

Chodnik

Inne elementy (np. pobocze)

Jezdnia ponad 50% szerokości

Jezdnia poniżej 50% 

szerokości

Numer nieruchomości

RODZAJ, WYMIARY I POWIERZCHNIA URZĄDZEŃ NIE ZWIĄZANYCH Z 

FUNKCJONOWANIEM DROGI, LOKALIZOWANYCH W WYNIKU PROWADZENIA 

ROBÓT



      Plan sytuacyjny z zajętą powierzchnią pasa drogowego zakreślony kolorem czerwonym

       Uzgodnienie umieszczenia urządzeń  w pasie drogowym 

      Projekt oznakowania robót  prowadzonych w pasie drogowym 

      W sytuacji etapowania robót - harmonogram wraz z planowanym obszarem zajęcia

      Uzgodniony projekt odtworzenia nawierzchni zajmowanego pasa drogowego

PŁATNIK OPŁATY ROCZNEJ ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ

Imię i nazwisko/nazwa firmy

Miejscowość

Ulica

Numer nieruchomości

Telefon kontaktowy 

DANE OSOBY NADZORUJĄCEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM PASA 

DROGOWEGO

Numer nieruchomości

DANE GENERALNEGO WYKONAWCY ROBÓT

Nazwa firmy

Miejscowość

Ulica

PLANOWANY OKRES ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO **

Od dnia do dnia

Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica

Numer nieruchomości

** Za dzień końcowy zajęcia pasa uważa się dzień zakończenia robót i doprowadzenia pasa 

drogowego do stanu zgodnego z wydaną decyzją oraz przekazanie go protokołem odbioru 

przez przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce.

Do wniosku dołącza się:

       Projekt organizacji ruchu, zatwierdzon przez właściwy organ (w przypadku zajęia 

całkowitego jezdni)

      Pełnomocnitwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku gdy 

wnioskodawca działa na rzecz innego podmiotu)

      Przekrój poprzeczny zajętego pasa drogowego z naniesionymi urządzeniami 

umieszczonymi w pasie

…………………………………………
(czytelny podpis)

Telefon kontaktowy 


