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

    
W N I O S E K 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego 
 

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

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

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego stanowiącego integralną część 

ulicy/drogi/: ........................................................................................................ 

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

w terminie od ......................................... do ........................................... ilość dni ...................... 

w załączeniu: 
 

Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego – załącznik graficzny z podaniem wymiarów 
planowanego zajęcia oraz uzgodnieniem wizualizacji ogródka. 

 
Teren zajęty obejmuje: miejsce lokalizacji obiektu działalności gospodarczej nie związanego z 
funkcjonowaniem drogi. 
 
Dane uzupełniające: 
1. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego .......................................... m2  

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

 
Osoba odpowiedzialna jest upoważniona jest do reprezentowania i podejmowania zobowiązań oraz jest 
odpowiedzialna za dotrzymanie warunków i terminów zezwolenia. 
 
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu z przed zajęcia pasa drogowego. 
Niniejszy wniosek zwolniony jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o 
opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255 poz. 1635) zał. Nr 1 część III poz. 44 kol. 4 pkt. 8 i 9. 
 

 
Oświadczenie: 

Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca lokalizacji obiektu nie związanego z 
funkcjonowaniem drogi, 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 usunięcia obiektu nie związanego z funkcjonowaniem drogi. 
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. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 
poz. 926 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 osoby odpowiedzialnej wnioskodawca 

Nazwa i dokładny adres Wnioskodawcy 
 


