
 

 Zapolice, dnia ..........................................  

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

Imię i nazwisko, nazwa wnioskodawcy  

adres: .......................................................  

ulica, nr domu  

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

miejscowość kod pocztowy  

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

telefon /fax  

Wójt  

Gminy Zapolice  

Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice  

 

W N I O S E K 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

W CELU:  

 

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym*,  

2. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie 

związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*,  

3. Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam*, 

4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione  

w pkt 1-3*.  

* (niepotrzebne skreślić)  

 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi o nr ewid. działki 

……………………… (nr drogi / nr działki drogi, obręb) w miejscowości ….........................., 

dokładna lokalizacja …………………………………………………………………………… 

w celu umieszczenia (rodzaj urządzenia/ obiektu)...................................................................... 

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

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

 



1. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:  

a) chodników, placów w ciągach dróg, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszych ................................................................................[m2], 

b) jezdni do 50% szerokości ........................................................................................[m2], 

c) jezdni powyżej 50% szerokości-do całkowitego zajęcia jezdni 

..................................................................................................................................[m2]  

d) zieleńca, poboczy .....................................................................................................[m2]  

1.1. Planowany okres zajęcia pasa drogowego od ................................. do...............................  

1.2. Osoba odpowiedzialna (wykonawca) za prowadzenie robót oraz właściwe oznakowanie  

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

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

 (imię, nazwisko (nazwa podmiotu), adres, nr telefonu) 

 

2. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

a) w pasie drogowym...................................................................................................[m2]  

b) na drogowym obiekcie inżynierskim .......................................................................[m2] 

2.1. Okres umieszczenia urządzenia od ......................................... do .......................................  

2.2. Inwestor, administrator urządzenia infrastruktury technicznej............................................ 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres, nr telefonu) 

 

Właścicielem urządzenia będzie: ……………………………………………………………… 

Ul. ………………………………………………………...…..…….. nr………………………, 

miejscowość……………………….…. kod pocztowy …………….…………………………., 

poczta ………………………………………….. 

 

3. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 

obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego,  

a) przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego ......................................[m2]  

b) przez rzut poziomy innych obiektów .......................................................................[m2]  



c) tymczasowe stoiska handlowe ................................................................................[m2]  

d) reklamy ....................................................................................................................[m2]  

3.1. Planowany okres zajęcia pasa drogowego od .............................. do .................................  

3.2. Inwestor, administrator obiektu budowlanego ................................................................... 

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

(imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres, nr telefonu) 

 

4. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 

wymienione w pkt 1-3  

a) chodników, placów w ciągach dróg, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszych ................................................................................[m2]  

b) jezdni do 50% szerokości .........................................................................................[m2] 

c) jezdni powyżej 50% szerokości-do całkowitego zajęcia jezdni ...............................[m2]  

d) zieleńca, poboczy ....................................................................................................[m2]  

4.1. Planowany okres zajęcia pasa drogowego od .............................. do ..................................  

4.2. Odpowiedzialnym ze strony zajmującego pas drogowy ......................................................  

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

(nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

 

 

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

pieczęć, czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 

Opłaty: 

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustala się iloczyn metrów kwadratowych zajętej 

powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za 

zajęcie 1 m 
2 

pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXI/144/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 

30 grudnia 2008 r. Wnioskodawca winien dokonać opłaty w wysokości określonej w decyzji w 

ciągu 14 dni od jej otrzymania 



Załączniki:  

1. Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogi w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną 

lokalizacją urządzenia w pasie drogowym,  

2. Kserokopia zezwolenia - decyzji na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej  

w pasie drogowym drogi gminnej wydana przez zarządcę drogi,  

3. Pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem wraz z dowodem 

wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy Gminy Zapolice 

LBS w Zduńskiej Woli, nr konta: 71 9279 0007 0060 6114 2000 0090  

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego  

w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu 

organowi administracji architektoniczno – budowlanej lub kserokopie ww. dokumentów,  

5. Projekt organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub 

ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej 

organizacji ruchu,  

6. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka pasa drogowego, oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest 

wymagany projekt organizacji ruchu,  

7. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego 

prowadzenia robót,  

 

Uwaga  

Za prowadzenie robót, umieszczenie urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg 

gminnych pobiera się opłatę na podstawie art. 40, ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy  

o drogach publicznych oraz Uchwały Nr XXI/144/08 Rady Gminy Zapolice dn. 30 grudnia 

2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia  

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) 


