
                                                                                                             ……………..……….. dnia ………… 2017r      
                           

 
tel. . …………….………..…....   
 

                                                        Urząd Miejski w Dębnie 
                  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 

                                                                                  ul. Piłsudskiego 5;  74-400 Dębno 
    
                                                                                                           

                                                               W N I O S E K 
 

O  WYDANIE  ZEZWOLENIA NA  UMIESZCZANIE  W  PASIE 
DROGOWYM  DROGI  GMINNEJ  OBIEKTU BUDOWLANEGO  (SCH ODY itp) 

 
 
1.  Wnioskodawca: ................................................................................................................................................. 
 
    ................................................................................................................................................................................. 

( pieczęć firmy) 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na umieszczanie obiektu budowlanego, (przedłużenie umieszczania obiektu): 
 
 
o wymiarach …........................................ m, o pow. ............ m2,  na ul: ................................................................... 
 
na okres od dnia ........................do dnia .....................Nr ostatniej decyzji: ………............. z dnia ..........................  
 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………..…. 

                  (w celu przedłużenia , umieszczania obiektu) 
 

2.  Wnioskodawca stwierdza, ze znane są przepisy: 
 

-      Ustawy z dnia  21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 ) 
       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania    
       zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 

poz. 1257 ze zmianami ), 
- Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014r. poz. 121 ) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania  robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach  (Dz. U. Nr 220 poz. 2181), 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r. poz.1232  ze zmianami )  
oraz Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  
poz.  1399 ze zmianami ). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach  (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), 
 

3.  Wnioskodawca zobowiązuje się: 
 

 -     przystąpić do robót i zakończyć w  w/w z przywróceniem pasa drogowego do stanu  pierwotnego, 
 -    zgłosić i uzyskać zgodę na wszelkie zmiany w sprawie i terminie, 
 -    przed przystąpieniem do robót uzyskać uzgodnienia  od instytucji, których urządzenia znajdują się w miejscu  
      stawienia urządzenia, budowy obiektu, 
 

4.  Do niniejszego wniosku załącza się plan sytuacyjny zajmowanego pasa drogowego. 
 
 



 
5.  Wnioskodawca jest poinformowany o tym, że: 
 

-  za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego typu schody, docieplenia itp.  jest   
   zobowiązany uiścić opłaty, ustalone  na   podstawie  Uchwały  Nr XXXI/258/2012  Rady  Miejskiej  w  Dębnie   
   z dnia 28 grudnia 2012r.  w  sprawie   wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg   
   publicznych na terenie Gminy Dębno  ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia  2013r.  poz.  
  419 ), w przypadku  powierzchni mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki jak za1m2. 
-  w przypadku  przekroczenia terminu  umieszczenia obiektu w  pasie drogowym, za powierzchnię większą od   
   określonej w pozwoleniu wnioskodawcy zostanie wymierzona kara pieniężna w wysokości 10 -krotnej opłaty   
   ustalonej uchwałą ,  na podstawie art. 40  ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  ( tekst  
    jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460),  
-  ponosi odpowiedzialność za szkody mające związek z umieszczonym urządzeniem, obiektem budowlanym  i   
   po jego usunięciu powstałe w ciągu  24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego, 
-  ponosi odpowiedzialność karno - administracyjną  w  przypadku  ustawienia  urządzenia,  obiektu  niezgodnie   
   warunkami  określonymi w zezwoleniu, 
 
6.  Odpowiedzialny  za  stan obiektu, urządzenia obcego i  bezpieczeństwo ruchu drogowego jest: 
 
Pan/i  ............................................................. zam . ................................................................................................. 
 
Nr dowodu osobistego ................................................. wydanego przez  ............................................................... 
 
tel. .............................................. 

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

                                                                                                                (podpis i pieczęć) 
 
 
 
 
 
 

7.  Wnioskodawca *) stwierdza , że posiada zabezpieczone wykonawstwo na roboty drogowe   
    umożliwiaj ące przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego. 
 
 
 

                                                                                         Wnioskodawca 
 
 
 

                                                                                               ……………………………….……. 
                                                                                                              (podpis i pieczęć imienna) 

 
 
 
 
 
 
 

*) Wnioskodawcą,  jest inwestor lub wykonawca ( np. właściciel firmy, dyrektor,  prezes , lub pełnomocnik ) 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 


