
Wnioskodawca
.................................................
..................................................  

                                Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

Wydział Infrastruktury i Drogowy

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

                                        

  ………………………………………………………………………………
(nazwa i adres)

………………………………………………………………………………………………………

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

Do wniosku dołącza się:
1. Plan orientacyjny w skali od l: 10 000 do l: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego, jeżeli 

nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
2. Plan sytuacyjny w skali  l:  1000 lub l:  500 z zakreślonymi  kolorem czerwonym granicami  i  podanymi 

wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz zaznaczone kolorem żółtym wbudowane 
urządzenie. 

3. Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót. 
4. 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.

5. Uzgodnienia dokumentacji do wglądu.
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O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO:

l. Rodzaj robót:
(dokładne określenie robót)

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania 
robót:
a) jezdnia: zajęta do 50% szerokości włącznie  - dł……............szer.....................pow............ ..m2

                  zajęta pow. 50% szerokości             - dł….………...szer......…….…..pow. ........... .m2

b) pobocze, chodnik, plac, zatoka, ciąg pieszy  - dł. .....……….szer.................…pow. ..............m2

c) pozostałe elementy pasa (rów, pas zieleni)   -  dł……………szer.. . . .………...pow. ........... ..m2

3. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:  od dnia..........................do dnia..........................

4. Wykonawca robót:

5. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót oraz właściwe oznakowanie:

 (imię i nazwisko, tel. służbowy)

6. Sposób zabezpieczenia robót: .....................................................................................……..

(Nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości oraz od km........do km.................)

Nowy Tomyśl, dnia..................................2016r.



UWAGA

1. Za  okres  końcowy  zajęcia  uważa  się  dzień  przywrócenia  terenu  do  stanu  pierwotnego  i  zgłoszenia 
zwolnienia pasa drogi do tutejszego urzędu.

2. Teren  zajęty obejmuje cały plac budowy tj.  miejsce wykopu,  okładu,  urobku,  składowania  materiałów, 
powierzchnie zajętą przez sprzęt, barakowozy.

3. Za  zajęcie  pasa  drogowego  pobiera  się  opłaty  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  VII/56/2015  Rady  Miejskiej  w 
Nowym  Tomyślu  z  dnia  29  kwietnia  2015r. ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Wielkopolskiego  (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dn. 13.05.2015r. Poz. 3311), w wysokości:

− zajęcie jezdni powyżej do 50 % szerokości                                                          7,00 zł/m2/ 1 dzień
− zajęcie jezdni pow. 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni                   10,00 zł/m2/ 1 dzień
−  zajęcie poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszych                                                                                                     5,00 zł/m2/ 1 dzień
− zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni)                  2,00 zł/m2/ 1 dzień 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową,  a 
także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerw powyższych robót. 

                                                                                                      ..........................................................
                                                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej)

_____________________________________________________________________________________
Wniosek

o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogi:

Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w 
wyniku prowadzenia robót:

a)  na obiekcie inżynierskim ( most, kładka, przepust):

- (rodzaj....................................................dł. …....................m średnica..................m  pow..........................m2.

 - (rodzaj...................................................dł. …....................m średnica...................m  pow..........................m2.

b) poza obiektami inżynierskimi:     

 - (rodzaj....................................................dł. …....................m średnica..................m  pow..........................m2.

 - (rodzaj...................................................dł. …....................m średnica...................m  pow..........................m2.

 - (rodzaj...................................................dł. …....................m średnica...................m  pow..........................m2.

Inwestor wnioskuje o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na czas nieokreślony*,określony* na 
okres...............lat   tj. od roku ...................do roku .................

Opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi i potrzebami 
ruchu zgodnie z art.40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze 
zmianami) i zgodnie z Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2015r. 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dn. 13.05.2015r. 
Poz. 3311) dokonywać będzie:
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..........................................................................................................................................................................

.....................................................................…………………………………………………………………
(nazwa i adres właściciela urządzenia)

Przyjmuję do wiadomości, że wysokość rocznych opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia wynosi:
− na obiekcie inżynierskim (most, przepust, kładka, itp.)    100,00 zł/m2 rzutu poziomego urządzenia
− poza obiektami inżynierskimi:                                            30,00 zł/m2 rzutu poziomego urządzenia 

 
Przyjmuję do wiadomości. że decyzja zezwalająca na umieszczenie mojego urządzenia w pasie drogowym i 
ustalona w niej opłata pobierana jest za każdy rok umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w 
pasie  drogowym lub na  drogowym obiekcie  inżynierskim bez  kolejnych  decyzji  zarządcy  za  rok  z  góry. 
Równocześnie, zgodnie z art. 40 ust. 13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. 
Poz. 460)  zobowiązuję się do dokonania następnych opłat w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku z góry 
za dany rok. 
Zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  zarządcy  drogi  tak  o  zmianie  adresu,  demontażu 
urządzenia, jak i o przejściu prawa własności urządzenia na osobę trzecią.  W przypadku nie przekazania 
zarządcy drogi powyższych informacji, będę zobowiązany do zapłaty ustalonej w decyzji opłaty za każdy rok 
umieszczenia urządzenia.

Niniejszym oświadczam, że decyzja  w sprawie zezwolenia  na umieszczenie urządzenia w pasie  drogowym jest 
zgodna z moim interesem i nie będę korzystał z przysługujących mi środków odwoławczych

                                                                                                                                                             
                  

                                                                                                                          
       

  ......................................................................................................................... 
(podpis osoby upoważnionej)
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