
Urząd Miasta Ustka
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej 

i Ochrony Środowiska
IKiOŚ-2

…...........................................................                                       ....................,............................
                            (imię i nazwisko)                                                                                                    (miejscowość)                      (data)
…...........................................................
                        (adres zamieszkania)
…...........................................................
                       
…..........................................................                   
PESEL :
REGON:                                                                                             

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
przy ul........................................................................................................................................................
w miejscowości .........................................................................................................................................
w celu ........................................................................................................................................................

1. Powierzchnia zajętego pasa drogowego (m2)  wynosi ..................................................m2, w tym :
             a) jezdnia (do 50% szerokości)*     - długość..........szerokość.............. powierzchnia.................m2;
            b) jezdnia (powyżej 50% szerokości)*-długość.........szerokość..............powierzchnia................m2;

        c) chodnik lub ścieżka rowerowa* - długość............szerokość..................powierzchnia...................m2;
        d) pobocze lub zieleń przydrożna* - długość............szerokość...................powierzchnia...................m2;

2.  Powierzchnia  rzutu  poziomego  urządzenia  infrastruktury  technicznej  niezwiązanego 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanego w pasie 
drogowym*:

długość..................................szerokość................................powierzchnia..........................................m2;

3.  Powierzchnia  obiektu budowlanego niezwiązanego z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub 
potrzebami  ruchu  drogowego  lub  powierzchnia  umieszczanej  reklamy  (jednostronna 
/dwustronna/bryła  geometryczna  np.  stożek,  kula  –  należy  zaznaczyć  odpowiednio).  Należy 
załączyć szkic i fotografię reklamy:

długość..................................szerokość................................powierzchnia..........................................m2;

4. Planowany termin zajęcia pasa drogowego:

od dnia ....................................... do dnia ................................................. ,tj. ........................dni.
                                                                                          
    

                                                                                                    ......................................
                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy) 

Do wniosku należy załączyć:
1) odpis  z  KRS-u  /Ewidencji  Działalność  Gospodarczej  -  jeżeli  wnioskodawca  prowadzi  działalność  

gospodarczą
2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów  

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem  
jej wymiarów;

3) 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,  projekt  organizacji  ruchu  związany  z  robotami  prowadzonymi w  pasie 
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drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa  
ruchu drogowego;

4) ewentualne  pełnomocnictwo  (oryginał  lub  kserokopię  notarialnie  potwierdzoną).  Za  dołączone  
pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. 

2.  W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
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) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym  
lub  o  zgłoszeniu  budowy  lub  prowadzonych  robót  właściwemu  organowi  administracji  
architektoniczno-budowlanej.

3.  W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zarządca drogi może zażądać dostarczenia  
dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
2) harmonogramu  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym,  zwłaszcza  w  przypadkach  etapowego  

prowadzenia robót.
4.  Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) za zajęcie pasa  

drogowego pobiera się opłaty zgodne z uchwałą Nr XXIX/247/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada  
2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/189/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26  
maja 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla  
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Ustka.
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