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Znak sprawy:  PP. 7230.2. ….… .2017                                Ozorków, dnia ……………………      

 
Inwestor  

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

Adres (tel. kontaktowy) 

NIP/PESEL 

 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Urząd Miejski  w Ozorkowie 

ul. Wigury 1 

95-035 Ozorków 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  

w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego: 
 

ulicy (drogi gminnej): ………….………………………………………………………………. 

 

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

….…………………………………………………………………..…………………………… 
(opis planowanych robót lub sposób planowanego zajęcia pasa drogowego ) 

 

1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania robót:  
(powierzchnia zajętego pasa drogowego 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). 
 

- jezdnia do 50% szerokości : ……….……..… m2, 
 

- jezdnia powyżej 50% szerokości : ……...……m2, 
 

- chodnik : ………………………………...…....m2, 
 

- pobocze (w tym zieleniec): ………………......m2, 
 

- inne elementy pasa drogowego: ………..…….m2. 
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu  

do stanu poprzedniego i przekazania go protokółem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Urzędu 

Miejskiego w Ozorkowie. 

 

2. Umieszczenie urządzeń: ……………………… m2. (dotyczy umieszczenia infrastruktury 

technicznej  niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami). 
 

3. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: 
 

od dnia ……………………………………….…...………..…………… 
 

do dnia ……………………………………….…………………………. 
 

4. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oświadczam o: * 

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 
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b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, lub 

c) zamiarze 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. 

 
*(niepotrzebne skreślić)       …………………..…………………  

(podpis)  

        

5. Generalnym wykonawcą robót jest : ……………………………………………………...… 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy i dane adresowe, NIP) 

 

6. Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót i za zabezpieczenie   

    i oznakowanie miejsca robót jest:  
 

Pan/i: ………………………………….., Nr uprawnień bud.: …………………………….. 

zam. ul. ……………………………………………………………………………………... 

kod pocztowy …… - ………., miejscowość:………………………………………………. 

telefon kontaktowy : ………………………………………………………………………... 
 

Załączniki: 

 projekt budowlany wraz z uzgodnieniami projektowymi – do wglądu, 

 plan sytuacyjny i profil podłużny we fragmencie dotyczącym zajmowanego pasa drogowego, 

 decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie (na podstawie art. 29 Prawa budowlanego ) 

zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, 

 zgoda na realizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydana przez Burmistrza 

Miasta Ozorkowa (droga miejska) lub Zarząd Powiatu Zgierskiego (droga powiatowa), 

 zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,  

 plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia w skali 1:500 wraz ze 

szczegółowym   wyliczeniem zajętych powierzchni pasa drogowego i harmonogramem robót, 

 pełnomocnictwo wraz z wniesioną opłatą skarbową. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez 

Urząd Miejski w Ozorkowie (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o Ochronie Danych Osobowych, j.t. Dz. U.                   

z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 
 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 

……………………………………………. 

( podpis wnioskodawcy ) 

Uwaga:  

1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku  

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Stawki opłat określa Uchwała Nr XXXII/268/12 

Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2012 r. – poz.3408). 

2. W przypadku umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym protokół odbioru pasa 

drogowego stanowić będzie podstawę do naliczenia opłat rocznych z tytułu umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego. 
3. Zajęcie pasa drogowego po wygaśnięciu zezwolenia, bez zezwolenia zarządcy drogi lub o powierzchni 

większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi skutkuje naliczeniem kary w wysokości 10-krotności 

stawki podstawowej za każdy dzień, zgodnie z art. 40 ust. 12 w/w ustawy o drogach publicznych. 

4. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie               

w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ który go wydał. 

 

Dodatkowe informacje na temat zajęcia pasa drogowego można uzyskać w Wydziale Polityki Przestrzennej 

Urzędu Miejskiego w Ozorkowie , tel.: 42 710 31 28. 


