
  
    
                                                                                 ………………………………… 
                                                                                                                                              (miejscowość, data)  
…………………………… 
 
…………………………… 
     (wnioskodawca, adres) 
 
tel. ………………………. 

                                                                      Urząd Miejski w Sulejowie 
                                                                       97- 330 Sulejów 
                                                                      ul. Konecka 42 

                                                                         Referat Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej 
 
 
 
 
 

Wniosek 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 
 
 
 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/drogi wewnętrznej  
(nr   nazwa drogi ,odcinka ,miejscowości) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w celu (określenie robót)............................................................................................................................... 
    1. Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego: chodnik, pobocze, rów, teren poza rowem (właściwe 
podkreślić) powierzchnia …………………………..m2.  

     2. Procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni: 
         - 20% szerokości jezdni …………………..m2 
         - 50% szerokości jezdni …………………..m2 

              - 100% szerokości jezdni………………….m2 

   3. Termin zajęcia ……………………………........ 
 4.  Inwestor (adres, telefon)    
      …………………………………………………………………………………………………….. 
 5. Wykonawca robót (adres, telefon) 
        .......................................................................................................................................................... 
6.  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie oraz za właściwe oznakowanie robót (adres, telefon) 
     ……………………………………………………………………………………………………..  
 
    
 
 
 
                                                                                          …………………………… 
                                                                                              (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Przed wypełnieniem przeczytaj kartę informacyjną! 
 
 
 
 
 

KARTA INFORMACYJNA 
 
 
 

 
Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

 
 

Podstawa prawna : Uchwała Nr VII/ 45/2011 Rady Miejskiej  z dnia 27 kwietnia 2011 roku. 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY  

    1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.  

przy prowadzeniu robót w pasie drogowym zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 
6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania  zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)  

    2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch 
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej 
organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 
  3. Informacje o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu. 
  4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy 
właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej. 
 5. Harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót. 
  6. Inne dokumenty wymagane w warunkach wydanych przez zarządcę drogi (np. pełnomocnictwo, 
dokumentację do wglądu). 

   1. Opłata wynikająca z wydanej decyzji na podstawie złożonego wniosku. 
II. OPŁATY: 

  2. Opłatę wnosi się w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się decyzji. 
  3. Opłatę dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu Miejskiego lub przelewem na podane w 
decyzji konto. 

  Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulejowie (pokój 16) 
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: 

 Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 
IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU: 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza 
Sulejowa.  

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

  
  
  
  
 
   
  
   
   


