
        Sławno, ________________ . 

 

 

       Wójt Gminy Sławno 
 

 

WNIOSEK 

 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

w celu prowadzenia robót 

 
1. Nazwa jednostki wnioskującej __________________________________ , działający z upoważnienia 

inwestora ______________________________ (jeżeli wnioskodawca nie jest zarazem inwestorem) 

/nazwisko i imię, adres/ 

 

2. Cel zajęcia pasa drogowego: ______________________________________________ 

 

3. Lokalizacja ___________________________________________________________ 

 

4. Powierzchnia zajętego pasa drogowego: 

a/ chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych  

i pieszo jezdnych oraz pasów dzielących _________________ m
2
  

b/ jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów 

drogi wymienionych w pkt 4a, jeżeli znajdują się w skrajni drogowej _____________________ m
2
  

c/ jezdni powyżej 20% do 50% szerokości  _______________________ m
2
  

d/ jezdni powyżej 50% szerokości   _______________________ m
2
  

e/ pozostałych elementów pasa drogowego  _______________________ m
2
  

 

5. Planowany okres zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót: 

_______________________________________________________ 

 

6. Inwestor: 

a/ nazwa jednostki  _______________________ 

b/ adres    _______________________ 

c/ telefon   _______________________ 

 

7. Wykonawca zakresu rzeczowego: 

a/ nazwa jednostki  _______________________ 

b/ adres    _______________________ 

c/ telefon   _______________________ 

 

8. Wykonawca robót drogowych: 

a/ nazwa jednostki  _______________________ 

b/ adres    _______________________ 

c/ telefon   _______________________ 

 

9. Osoba odpowiedzialna za teren budowy: 

a/ imię i nazwisko  _______________________ 

b/ adres    _______________________ 

c/ telefon   _______________________ 

 

10. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu: 

a/ imię i nazwisko _______________________ 

b/ adres    _______________________ 

c/ telefon   _______________________ 

 

        Podpis wnioskodawcy 

        _________________ 



Załączniki: 

 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 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. Kopia decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

4. Opinia, Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagane przepisami szczególnymi 

– na żądanie zarządcy drogi. 

 

Uwagi: 

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót 

należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed 

terminem rozpoczęcia inwestycji. 

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzeniu robót wydaje się na czas 

określony.  

3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków 

technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania 

zezwolenia.  

4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa 

drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczania. 

5. Przed faktycznym umieszczeniem obiektu budowlanego w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie 

odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót. 

6. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni 

pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, liczby dni zajmowania pasa drogowego  

i stawki opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego określonej Uchwałą Nr XXXII/218/05 Rady Gminy Sławno 

z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych (Dz. Urz. Woj. Łódź. Z 2006 r. Nr 43, poz. 383).. 

 


