
…………………………………………………. ……….. / …….. / ………….. r. 
                                                                                                                                                (miejscowość) 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………… 

(imię. nazwisko/nazwa, adres, tel.) 

 
 

Urząd Miejski w Łochowie  
Drogi 
Al. Pokoju 75  
07-130 Łochów 

 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
 
 
Proszę wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogi gminnej 

nr: ………………………………  ………………………………………………………. - ……………………………………  

(nazwa drogi) 

w miejscowości: ………………………………………………………………… strona ……………………………..  

w celu wykonania …………………………………………………………………………………………………………. 

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

  

wg uzgodnienia ( opinii, projektu ) nr …………………….  /20 ………… z dnia ………………………..  

Numer i data uzgodnienia projektu organizacji ruchu ..................../20.... z dnia……………. 

Numer i data pozwolenia (zgłoszenia) na budowę ........................./20.... z dnia……………. 

I. Zajęcie pasa drogowego: 

Lp. Element zajęcia Długość (m) Szerokość (m) Powierzchnia nr 

1 .  Jezdnia do 20% szerokości    

2. Jezdnia od 20 % do 50 % szerokości    

3 .  Jezdnia powyżej 50 % do całkowitej jej zajęcia    

4. Chodnik    

5. Pobocze    

6. Inne elementy pasa drogowego    

 

 



1. Wykonawca (generalny wykonawca)………………………………………………………………………….  

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

                                                                           (imię, nazwisko/nazwa, adres, telefon) 

2. Odpowiedzialny kierownik robót ……………………………………………………………………………...  

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

                                                                           (imię, nazwisko/nazwa, adres, telefon) 

3. Płatnik  ……………………………………………………………………………………………………………………...  

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

                                                                           (imię, nazwisko/nazwa, adres, telefon) 

4. Inspektor nadzoru……………………………………………………………………………………………………...  

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

                                                                           (imię, nazwisko/nazwa, adres, telefon) 

  

 
 
Roboty będą rozpoczęte w dniu: ........./………/……………r. i całkowicie zakończone, łącznie       
z przywróceniem pasa drogowego do stanu pierwotnego i protokolarnym przekazaniem 
Burmistrzowi Łochowa do dnia ........./………/……………r. 
 

 

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

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

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

Inwestor (podpis)    Wykonawca (podpis)    Kierownik robót (podpis) 

Załączniki: 

1. Zatwierdzony projekt organizacji (jeżeli jest wymagany). 

2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym                        

lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej 

(względnie kserokopia). 

3. Plan sytuacyjny 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. 

4. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego. 

5. Harmonogram robót (dla dużych robót wykonywanych etapami). 

Uwaga: 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane będą na podstawie art. 40 ust.2 pkt 1 i 4, ust. 4 i 8 ustawy z dnia z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) oraz Uchwały nr XL17299/2002 Rady Miejskiej   

w Łochowie z dnia 12.09.2002 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łochów do kategorii dróg gminnych                 

i Uchwała Rady Miejskiej w Łochowie nr XV/152/2004 z dnia 25.02.2004 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami ruchu (DZ.Urz. Woj.Maz.Nr.83, poz.2072 i 2073). 

 


