
...................................................................                                                  ......................................................................................  
                   /wnioskodawca /                                                                                                                     /miejscowość i data/ 

                                                                                              

                                                                                       

.................................................................... 
                    /adres, nr telefonu/ 

 

.................................................................... 

                
                 Burmistrz Miasta 

                                                   Sokołowa Podlaskiego 

 

WNIOSEK   
O  WYDANIE  ZEZWOLENIA  NA  ZAJĘCIE  PASA  DROGOWEGO  

 

 Prosimy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego – w innym celu. 
 

1.Cel zajęcia (określić rodzaje urządzeń) ......................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 
 

2.okalizacja (ulica, nr ewid. działki) ................................................................................ 
 

............................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................... 
 

 
2a. Decyzja zezwalająca na lokalizację obcego urządzenia w pas drogowy (nr decyzji, data 

wydania) 

...................................................................................................................... 

3.Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

wykonywania robót: 
 

-jezdnia do 50 % szerokości oraz pozostałe  

  elementy (chodniki, zieleńce, place)       dł. ……………… szer. ………………. pow. ………………………m²  

 

-jezdnia powyżej. 50 % szer.                 dł. ……………… szer. ………………. pow. ……………………… m²  

 

4.Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia obcego, umieszczanego w pasie 

drogowym: 
 

-poza jezdnią  dł. ………………………………………… szer. …………………………………. pow. ……………………… m²  

 

-pod jezdnią   dł. ………………………………………… szer. …………………………………. pow. ……………………… m²  

 

 

Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń ponosił będzie: 
 

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

(imię i nazwisko, nazwa firmy, instytucji, adres) 

 

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

  



5. Wykonawcą robót jest: ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

6. Kierownikiem robót jest: ........................................................................................................... 

                                                                                                                  /imię i nazwisko, nr telefonu/ 

nr dowodu osobistego .............................. wydany przez ............................................................ 

posiadający uprawnienia budowlane Nr............................................................ wydane 

przez ...............................................zamieszkały w ......................................................................... 

 

7. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

od dnia ......................................................  do dnia ......................................................... 

 Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego i przekazania go protokółem odbioru do Urzędu Miasta. 
 

Kierownik robót oświadcza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz 

odpowiedni sprzęt i moc przerobową a także rozeznanie uzbrojenia terenu do 

prowadzenia bez przerwy powyższych robót.  
 

8. Zgoda na przetwarzanie danych. 
-wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, 

którym jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z/s w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21, w celu 

prowadzenia postępowania w zakresie właściwości Burmistrza Miasta, 

-podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą, 

-zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 

Prawdziwość danych potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.                
 

                                                                                               

............................................      ............................................  
             (podpis kierownika robót)               (podpis wnioskodawcy)  
 

Do wniosku dołącza się: 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej   

powierzchni pasa drogowego – 2 egz. 

2. Zatwierdzony przez Starostę Sokołowskiego projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót – 2 egz.(jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy  lub ogranicza 

widoczność na drodze albo powoduje  zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub 

pieszych) lub informacje o sposobie zabezpieczenia robót. 

3. Oświadczenie właściciela wbudowywanego urządzenia o zleceniu wykonania robót wnioskodawcy.  

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę  lub o zgłoszeniu budowy lub 

prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  

 UWAGA ! 
1. Teren zajęcia obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i 

dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

2. Za zajęcie pasa drogowego pobierane będą opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie 

Podlaskim Nr XXVIII/174/2004 r. z dnia 29 grudnia 2004 roku w wysokości: 

               - przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości oraz pozostałych 

              elementów pasa drogowego(chodniki, zieleńce, place)        - 2,00 zł./1m² za każdy dzień zajęcia, 

               - przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości              - 8,00 zł./1m² za każdy dzień zajęcia. 

 

 
 


