
Sandomierz , dnia ................................... 
     

W N I O S E K 
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego 

 
C Z Ę Ś Ć  II 

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

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

 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy złożyć 
jednocześnie z wnioskiem części I. 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego stanowiącego integralną część ulicy/drogi/: 

........................................... w Sandomierzu w celu: …….............................................................................................. 

 
W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 
czerwca 2004 r. – w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Dz. U. Nr 140 
poz. 1481, oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. Dz. U. Nr 177 poz. 1729): 

projekt techniczny (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
 

� Teren zajęty obejmuje: miejsce i powierzchnię zajętą przez urządzenie obce w pasie drogowym. 
 
Dane uzupełniające: 
1.1 Rodzaj urządzenia ............................................................................................................. 

1.2 Długość urządzenia ........................................................ 

1.3  Średnica (przekrój) ................................................ 

2. Powierzchnia rzutu poziomego ................................................... 

3. Termin początkowy umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym jest dzień zakończenia prac 

budowlanych z tym związanych i przywróceniem pasa drogowego do stanu z przed zajęcia potwierdzonym 

protokołem odbioru pasa drogowego u zarządcy drogi tj. Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 

4. Termin końcowy umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym __.__.____r. 

Osobą odpowiedzialną będzie ................................................................tel. kontaktowy .......................................... 

 
Niniejszy wniosek zwolniony jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. 2014. 1628 j. t.) zał. część III poz. 44 kol. 4 pkt. 8 i 9. 
 

Oświadczenie: 
Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729), od dnia udzielenia zezwolenia do dnia 
bezusterkowego odbioru pasa drogowego przez przedstawicieli Zarządcy Drogi. Udzielam gwarancji na okres 24 miesięcy 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481), obejmującej odpowiedzialność za wszelkie odkształcenia 
nawierzchni i urządzeń inżynieryjnych bez względu na to, czy dotyczą one wykonawstwa robót czy materiałów. W okresie 
gwarancji zobowiązuję się do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni i urządzeń w miejscu prowadzenia robót oraz 
przyjmuję na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe w czasie prowadzenia 
robót jak i w okresie gwarancyjnym. Wniosek po wydaniu zezwolenia przez Burmistrza Miasta Sandomierza nabiera mocy 
dwustronnej umowy. 

 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2014. 1182 j. t. z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3 danych dotyczących mojej osoby 
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych). 
 
 
 

     ..................................................................... 
podpis i pieczątka przedstawiciela wnioskodawcy 

Nazwa i dokładny adres Wnioskodawcy 
 


