
……………………………………….
…………………………………………………..                                                                                                        (miejscowość, data)

                              (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

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

                                    (adres zameldowania/siedziby)

 …………………………………………………..    
                                           (PESEL lub NIP)

Wójt Gminy Werbkowice

ul. Zamojska 1

22-550 Werbkowice

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w pasie

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej Nr ………………………. 
w miejscowości ...........................................ul. ………..……….. działka nr ……………………….. 
w celu umieszczenia: .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1. Powierzchnia zajęcia pasa na prowadzenie robót:

jezdnia do 50% zajmowanej szerokości  ……….....................................=...........m²
jezdnia powyżej 50% zajmowanej szerokości  ……….....................................=...........m²
chodniki, pobocza, place , ścieżki rowerowe ……….....................................=...........m²  
pozostałe elementy pasa drogowego ……….....................................=...........m²

2. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym:
w koronie drogi ……….....................................=...........m²
w pozostałych elementach pasa drogowego ……….....................................=...........m²

3. Przewidywany okres zajęcia pasa drogowego  
od dnia …………………do dnia ……………………… tj. dni ………………

4. Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym                       
    od dnia ........………...........do dnia ………………….…...…...... r.  
5. Właścicielem urządzenia będzie: ..........................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
ul. ...................................................... nr ............, miejscowość ................................................................
kod pocztowy ........................ ………poczta .............................. , Nr NIP...............................................
6. Wykonawcą robót będzie (nazwa, adres, nr telefonu) ……………………………………………………...
..................................................................................................................................................................
Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z zezwoleniem i za
bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  oraz  utrzymanie  porządku,  będzie  Pan/i  
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)...................................................................................
………........................................................................................................................................................
7. Koszty odpłatności za zajęcie pasa drogowego za okres prowadzenia robót poniesie:
   Inwestor                     Wykonawca robót 
8. Uzyskano decyzję zezwolenie  na lokalizację urządzenia w pasie drogowym na podstawie decyzji  
Nr .................................................................. z dnia .................................................................................
wydanej przez ............................................................................................................................................

Świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  (artykuł  233  kodeksu  karnego)  potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych umieszczonych powyżej.

                                                                                                          ......................................................
                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy



W załączeniu:
1 szczegółowy  plan  sytuacyjny  w  skali  1:1000  lub  1:500,  z  zaznaczeniem  granic  i  podaniem

wymiarów umieszczanego w pasie drogowym urządzenia,
2 kopia  decyzji  lokalizacyjnej  wydanej  przez  zarządcę  drogi  (dopuszcza  się  złożenie  kopii

potwierdzonych za zgodność z oryginałem),
3 oświadczenie  o  posiadaniu  ważnego  pozwolenia  na  budowę  obiektu  umieszczanego  w  pasie

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlanej,*

4 kopia protokołu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  (jeśli został wydany),*
5 inne…………………………………………………………………………………………………..

* - nie dotyczy w przypadku składania wniosku o zgodę na umieszczenie urządzenia infrastruktury
technicznej łącznie z wnioskiem o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego.
Uwaga: 
  Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy
złożyć:

- w przypadku umieszczania nowych urządzeń razem z wnioskiem na wydanie zezwolenia na
zajęcie  pasa  drogowego  na  czas  prowadzenia  w  pasie  drogowym  robót  związanych  
z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- w  przypadku  konieczności  przedłużenia  terminu  umieszczenia  urządzenia  już  wcześnie
umieszczonego  w  pasie  drogowym  z  co  najmniej  miesięcznym  wyprzedzeniem  przed
wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia. 

Za  zajęcie  pasa  drogowego  -  umieszczenie  w  pasie  drogowym  urządzenia  infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
pobiera się opłaty - na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity z 2020 r.  Dz.  U.  poz.  470 ze zm.),  stawki opłat  na podstawie uchwały Rady
Gminy Werbkowice Nr XXXIX/331/2018 z dnia  27.04.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych,  dla  których  zarządcą  jest  Wójt  Gminy
Werbkowice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego. z 2018 r. poz.2964).

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),
zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub RODO informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550
Werbkowice,  tel.  84  657  20  80;  ug@werbkowice.pl,  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy
Werbkowice, dalej zwanym „Administratorem”.
2. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków lub uprawnień, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy
Werbkowice w celu przeprowadzenia  postępowania administracyjnego. 
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania  publiczne  lub  działającym  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  celach
wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4.Pełny zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Urzędzie Gminy
Werbkowice oraz na stronie https://bip.werbkowice.pl/ w zakładce Ochrona danych osobowych.
5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

                                                               

                                                                                           ………………………………………….. 
(czytelny podpis)

https://bip.werbkowice.pl/

