
       …………..……………., dnia ...................... 
………………………………...………… 
………………………………...………… 
………………………………...………… 
              (inwestor / pełnomocnik*) 
        Urząd Gminy w Pabianicach 
        ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice   

       W n i o s e k 

  o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: 
  
......................................................................................................................................…. 
         /Nr i nazwa drogi, odcinka, ulicy, placu, miejscowości/ 
 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie elementów pasa drogowego: 

1. zieleńca, pobocza: pow. ……...….. m2  (w przypadku reklam pow. reklamy …….………… m2); 

2. chodnika i podobnych pow. utwardzonych (np. plac, zatoka postojowa): ………....………. m2 

3. jezdni do 50% szerokości:          - dł. ...…......… m, szer. .…..…....… m, pow. …...….....… m2; 

4. jezdni powyżej 50% szerokości: - dł. ...……....… m, szer. …...…...… m, pow. .….….....… m2; 

5. inne elementy pasa drogowego: …………………………………………….………………….. m2; 

5. dla robót mających na celu realizację infrastruktury telekomunikacyjnej: ………….………. m2. 
 

Planowany okres zajęcia elementów pasa drogowego: od dnia ....…......... do dnia ....….....… , 

tj. .................... dni. 
 

Cel zajęcia pasa drogowego: .................................................................................………........………. 
…….……………………………………………………………………………………………………...………. 
…….………………………………………………………………………………………………………...……. 
 

Rodzaj, wymiary, powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych 
w gruncie / na obiekcie mostowym* w pasie drogowym w wyniku 

prowadzonych robót: ………………………………………………………………………………………
………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………...….... 
………………………………………………………………………………………………………..……. 
          /należy dokładnie wymienić rodzaje umieszczonych urządzeń i wymiary ich rzutu poziomego/ 
 

Coroczną opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej za okres: 
1. od dnia ………………………… do dnia 31 grudnia roku, w którym umieszczono urządzenie  
    infrastruktury technicznej należy wnieść w terminie 14 dni od tej daty(obliczoną proporcjonalnie 
    do liczby miesięcy, wliczając miesiąc w którym umieszczono urządzenie infrastruktury techn.), 
2. za każdy następny rok kalendarzowy opłatę należy wnieść za rok z góry do dnia15 stycznia. 
  

Wykonawca: .............................................................…………....................................…... 
               /nazwa, siedziba, kontakt – nr telefonu/ 
Oświadczam, że posiadam: 
- ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym  
  Nr.......………..…........ z dnia .....…………….....…, 
- zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – 
budowlanej z dnia ......................……………, 
- zamiar budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy 



zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego ………………………………………………………………...…………………………
…..…………….. 
 

1. Do niniejszego wniosku należy dołączyć: 
- 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, 
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego, zawierający sposób 
   zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- pełnomocnictwo (jeżeli wniosku nie składa Inwestor, a osoba przez niego upoważniona) wraz z potwierdzeniem 
  dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł - płatne w kasie Urzędu Gminy w Pabianicach lub na konto w banku   
  Santander Bank Polska S.A. nr 16 1090 1304 0000 0001 4382 7136. 
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca drogi może zażądać 
dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 
1. projektu odtworzenia nawierzchni naruszonych elementów pasa drogowego zgodnie z uzyskaną wcześniej 
    decyzją na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, 
2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia 
    robót, zawierający kolejne fazy robót z podaniem powierzchni i terminu zajęcia pasa drogowego.      
 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 
- przystąpić do robót i zakończyć je w terminie; 
- zgłaszać na piśmie i uzyskiwać zgodę na wszelkie zmiany w zakresie zwiększenia zajmowanej powierzchni pasa 
  drogowego, terminu realizacji, organizacji ruchu drogowego oraz technologii  wykonania robót instalacyjnych 
  i drogowych określonych w wydanym zezwoleniu; 
- niezwłocznie powiadomić zarządcę drogi o zakończeniu robót i uzgodnić termin komisyjnego odbioru 
   technicznego zajmowanego terenu; 
- zapewnić swobodny dojazd w rejonie prowadzonych robót dla wszystkich pojazdów uprzywilejowanych. 
 

3. Inwestor / pełnomocnik jest poinformowany o tym, że: 
- za zajmowanie terenu ulicy lub drogi  oraz za umieszczenie  urządzeń infrastruktury  technicznej pobierane 
   będą opłaty na podstawie  Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXIV/185/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.    
   zmienionej Uchwałą Rady Gminy Pabianice Nr XXV/195/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
   opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących 
  w zarządzie na cele  niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego /Dziennik   
   Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2020 r., poz.1245 i z dnia 16 marca 2020 r., poz.1702/, 
- zajęcie pasa drogowego wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
- złożenie wniosku nie upoważnia do zajmowania pasa drogowego, które może nastąpić dopiero po     
  uzyskaniu decyzji (zezwolenia) Wójta Gminy Pabianice oraz protokólarnego przekazania pasa drogowego,                                  
- ponosić będzie odpowiedzialność za szkody majątku mające związek z prowadzonymi robotami w czasie 
  ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu w okresie obowiązującej gwarancji   
  wynoszącej 24 miesiące lub rękojmi za wady; 
- ponosić będzie odpowiedzialność karno - administracyjną  w przypadku prowadzenia robót niezgodnie 
  z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz samowolnego zajęcia pasa drogowego, a w przypadku robót 
  awaryjnych za nie powiadomienie o powyższym zarządcy drogi i nie doręczeniu wniosku o zajęcie pasa   
  drogowego w ciągu dwóch dni po zgłoszeniu awarii. 
 

 4. Odpowiedzialny ze strony wykonawcy za stan robót oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego 
     i pieszego, a także za porządek i czystość w rejonie robót jest: 
     Kierownik budowy .............................................................................…………………..................... 
     tel. kontaktowy ..........................………............... ; Nr uprawnień budowlanych ...………………….. 
 

           ............................................... 
            /podpis inwestora / pełnomocnika */ 
* - niepotrzebne skreślić      


