
                     Międzychód, dnia ............20.....r. 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
      

.............................................................. 
      (oznaczenie wnioskodawcy, adres, tel.)  
 

                                                                                               Starostwo Powiatowe 
               w Międzychodzie 
                Wydział Komunikacji i Dróg 
                  ul. Wigury 12 
 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr ...................... 
........................................................................................................................................ 
w obszarze zabudowanym – poza obszarem zabudowanym w m. ............................... 
Rodzaj robót .................................................................................................................. 
 

1. Nr uzgodnienia - decyzji 

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

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 
wykonywania robót: 
Powierzchnia zajęcia pasa drogowego ogółem: ............................ 

a) jezdnia: 
- zajęta do 20% szerokości          -  dł............... szer........... pow.............. m² 
- zajęta pow. 20% do 50% szer.  -  dł............... szer........... pow.............. m² 
- zajęta pow. 50% szerokości      -  dł............... szer........... pow.............. m² 

                  b)  chodnika, pobocza                     -  dł............... szer........... pow.............. m² 

                  c)  rowu, pasa zieleni                      -  dł............... szer........... pow.............. m² 

3. Rodzaj, wymiar, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, 
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót 

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

          ............................................................................................................................. 
4. Wykonawca robót: 

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

adres: .....................................................................................tel. ........................ 

5. Kierownikiem robót będzie: .................................................................................. 
                   (imię, nazwisko, tel. służb.) 

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

zam. w ................................................................................................................... 
 

6. Inspektorem nadzoru będzie ................................................................................                                         
                                                                                   (imię i nazwisko, instytucja, nr tel. służb.) 

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

7. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

            od dnia .........................................do dnia ............................................................
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     Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do  
     stanu pierwotnego (przed rozpoczęciem robót) i przekazania go protokółem odbioru do 
     tut. Wydziału. 
 

Do wniosku dołącza się: 

1. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, określający sposób zabezpieczenia robót 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1:500 z domiarami i zakreślonym kolorem 
czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego i kolorem żółtym 
wbudowane urządzenie. 

3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy prowadzonych robót 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

4. Uzgodnienia dokumentacji do wglądu. 
5. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót) 

Wnioskodawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni  
sprzęt i moc przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez  
przerwy powyższych robót.  

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

                    (podpis i pieczątka kierownika robót) 
 
UWAGA: 

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu, uroku, 
składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy; jak również 
drogi dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).  

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą nr XVI/101/2019 
Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
Opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcją 
drogi i potrzebami ruchu zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr 
XVI/101/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rady Powiatu Międzychodzkiego dokonywać 
będzie: 
 
........................................................................................................................................ 

(nazwa właściciela urządzenia) 

........................................................................................................................................ 
                                                                                                    (adres) 

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

           (podpis osoby upoważnionej) 


