
                                                                                              …….......................................... dnia ...................... 
    
  ………………………..................... 
                wnioskodawca 
    ( adres, nr tel., pesel, nip, regon ) 

 
Wójt Gminy 

                   Osiek 
      ul.Kwiatowa 30 
    83 – 221 Osiek 

 
 

W N I O S E K 
 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej / umieszczenie urządzeń 
infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej nr……… oznaczonej jako 
działka nr ……na odcinku ……………………………………….. w miejscowości  
....................................................................................................................................................... 

 
1. Wykonawca (zajmujący pas drogowy):  
 
................................................................................................................................................. 
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót oraz właściwe oznakowanie: 
 
imię i nazwisko ……………………………………………………………… 

 
      adres: .............................................................................................................. 
      telefon  :   …………………………………………. 
 
     2. Inwestor : 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
  Cel zajęcia pasa drogowego : 
…………………………………………………………………………………………………. 
  3. Nr uzgodnienia /decyzji 
……………………………………………………………………. 
 
  4. Dane do obliczenia naleŜnej opłaty za zajęcie pasa drogowego: 
  - powierzchnia zajęcia pasa drogowego wynosi: 
Jezdnie ( rodzaj nawierzchni) ………………… do 20 % szerokości: długość …..m,    
szerokość …… m 
Jezdnie ( rodzaj nawierzchni) ………………… do 50 % szerokości: długość …..m,  
szerokość …… m 
Jezdnie ( rodzaj nawierzchni) …………………  >50 %   szerokości: długość …..m,  
szerokość …… m 
Chodniki, place, zatoki, ścieŜki rowerowe i ciągi piesze długości …..m, szerokość ……. m 
Inne wyŜej nie wymienione części pasa drogowego ( np. pobocze): 
długość …… m, szerokość …….. m 
 
5. Okres zajęcia pasa drogowego: 
   Od dnia ………………………. do dnia ……………………., łączna ilość dni…………… 



 
 
6. Powierzchnia rzutu poziomego umieszczonych w pasie drogowym wynosi( proszę 
wpisać średnicę urządzenia i jego długość w metrach bieŜących): 
 
………………………………….    ………………. m2 
 
………………………………….    ……………….. m2 ( na drogowym obiekcie 
inŜynierskim) 
        
     …………….. …………………………………………. 
     ( podpis inwestora realizującego opłaty co roczne) 
 
7. Sposób zabezpieczenia robót :  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
       …………………………………………… 
        (pieczęć i podpis inwestora) 
 
Załączniki:  
 

1. Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogowego, z obrysem zajmowanych 
powierzchni, w skali ……………………… 

2. Projekt organizacji ruchu 
3. Kopię pozwolenia na budowę 
4. …………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………… 

 
 
U W A G A: za zajęcie pasa drogowego rozumie się obszar, na którym prowadzone są 
roboty wraz z niezbędnymi do ich wykonania maszynami budowlanymi i innymi 
urządzeniami technicznymi.  
 
 
Wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Osiek  na podstawie uchwały 
nr III/12/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29 .12.2014 r. wynoszą: 

1. Prowadzenie robót w pasie drogowym ( za 1 m2 powierzchni/dzień) 
− zajęcie pasa drogowego jezdni do 20 % jej szerokości – 3,00 zł. 
− za zajęcie pasa drogowego do 50 % jej szerokości – 5,00 zł. 
− za zajęcie pasa drogowego powyŜej 50 % jej szerokości – 6,00 zł. 
− za zajęcie poboczy – 2,00 zl. 

Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niŜ 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 
dzień. 
2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 
zarządzania i ruchu drogowego ( za 1 m2 powierzchni / rok) 

− w pasie drogowym – 40,00 zł. 
− na drogowym obiekcie inŜynierskim – 200,00 zł. 

Zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni mniejszej niŜ 
1m2 traktowane jest jako zajęcie 1m2 pasa drogowego. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych 
stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 


