
 
………………………………………………….. 

miejscowość, data 

 

WNIOSKODAWCA ADRESAT 

…………………………………………………………………… Zarząd Dróg Powiatowych 

…………………………………………………………………… ul. Mickiewicza 12 

…………………………………………………………………… 99-100 Łęczyca 
 

…………………………………………………………………… 

nazwa, nazwisko i imię adres, telefon wnioskodawcy 

 
 

 
ZP 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

 

1. Cel zajęcia pasa drogowego (zakreślić właściwy kwadrat znakiem x) 

1.1 Prowadzenie robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

1.2 Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego . 

1.3 Umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 

1.4 Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 

w pkt. 1.1, 1.2, 1.3 

2. Dane dotyczące planowanych robót i umieszczanych urządzeń lub obiektów w pasie drogowym, 

określenie celu zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności: 

a)  Opis (technologia) robót …………………………………………………………………………… 

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

b) Nazwa i wymiar urządzenia lub obiektu ………………………………………………………....... 

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

c) Rodzaj i wymiary reklamy oraz konstrukcji wsporczej …………………………………………… 

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

d) Określenie celu zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności ………………………………... 

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

3. Lokalizacja planowanego do zajęcia pasa drogowego: 

a) Numer drogi ……………………., b) Kilometraż drogi …………………….. 

c) Relacja drogi ……………………………………………………………………………………….. 

d) Miejscowość …………………………………………… e) Gmina ………………………………. 

f) Numer działki……………………………………………………………………………………… 

4. Dane dotyczące zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót (pkt. 1.1) oraz zajęcia pasa 

drogowego na zasadach wyłączności (pkt. 1.4) 

4.1 Planowany okres zajęcia pasa drogowego: 
od dnia ……………………….. r. do dnia ……………………..…..r. , razem ................ dni 

4.2 Wyszczególnienie planowanych do zajęcia elementów pasa drogowego – wg tabeli nr 1: 
Tabela nr 1 

Lp Nazwa elementu pasa drogowego Szerokość 

(m) 

Długość 

(m) 

Powierzchnia 

(m2) 

% zajęcia 

szerokości 
jezdni 

1. Jezdnia     

2. Chodniki, ciągi piesze    X 

3. Ścieżki rowerowe    X 

4. Pobocza    X 

5. Place, zatoki postojowe i autobusowe    X 

6. Rowy przydrożne    X 

7. inne    X 
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4.3. Inwestor: 

a) Nazwa (imię, nazwisko) ………………………………………………………………………….. 

b) Adres ……………………………………………………………………………………………... 

c) Nr telefonu ……………………….. 

4.4. Generalny wykonawca robót: 

a) Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………… 

b) Adres …………………………………………………………………………………………… 

c) Nr telefonu ………………….. 

4.5. Wykonawca robót drogowych związanych z przywróceniem pasa drogowego do poprzedniego 

stanu użyteczności: 

a) Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………. 

b) Adres ……………………………………………………………………………………………. 

c) Nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 

4.6 Osoba odpowiedzialna za prawidłowe oznakowanie drogi, bezpieczeństwo ruchu kołowego 

i pieszego oraz za dotrzymanie terminu zakończenia robót i warunków zawartych 

w zezwoleniu (kierownik robót): 

a) Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

b) Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

c) Nr telefonu …………………………. 

d) Nr dowodu osobistego ………………, wydanego przez ……………………………………… 

5. Dane dotyczące umieszczenia w pasie drogowym (w wyniku prowadzonych robót) urządzeń 

infrastruktury technicznej lub obiektów oraz reklam wyszczególnionych w pkt. 2b i 2c 

niniejszego formularza: 

5.1. Nr (znak) wydanej wcześniej przez ZDP w Łęczycy, decyzji zezwalającej na lokalizację 

urządzenia, obiektu lub reklamy w pasie drogowym : ……………………………….. 

5.2. Powierzchnia pasa drogowego zajęta przez rzut poziomy urządzenia lub obiektu umieszczanego 

w pasie drogowym – wg tabeli nr 2: 
Tabela nr 2 

 
Lp. 

 

Usytuowanie umieszczanych urządzeń lub obiektów zlokalizowanych: 

Powierzchnia 

pasa drogowego 

zajęta przez rzut 

poziomy urządzeń 

lub obiektów (m2) 

1. W pasie drogowym  

2. Na drogowym obiekcie inżynierskim  

 

5.3. Powierzchnia reklamy………………..m2 (przy reklamie dwustronnej należy podać powierzchnię łączną). 

5.4. Planowany okres zajęcia pasa drogowego przez umieszczane urządzenie, obiekt budowlany 

lub reklamę:  od dnia ……………………………. r. do dnia……………………………… r. 

5.5. Dane dotyczące przyszłego użytkownika (właściciela) urządzenia, obiektu lub reklamy, 

zobowiązanego do corocznych opłat za zajęcie pasa drogowego: 

a) Nazwa firmy (imię, nazwisko) …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) Adres …………………………………………………………………………………………….. 

c) Nr telefonu ………………………
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6.  Do wniosku należy dołączyć: 

a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1;500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego, a przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów. 

b) Zatwierdzony przez Starostę Łęczyckiego projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego 

wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej 

organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt ten powinien określać sposób zabezpieczenia robót zgodnie  

z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

c)  Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz 

informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu drogowego 

budowy lub prowadzonych robót w Starostwie Powiatowym w Łęczycy (dotyczy obiektów i robót, do których 
pozwolenie lub zgłoszenie jest wymagane Prawem budowlanym. 

e) Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia) – upoważnienie inwestora do załatwiania spraw 

formalno - prawnych związanych z uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego jeżeli wnioskodawca nie jest 

inwestorem. 

f) Dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa. 

6. 1. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy może zażądać dostarczenia 

dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 

a) Projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym, 

b) Harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót.  

 

Wykonawca oświadcza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt a także rozeznanie 

uzbrojenia terenu do prowadzenia i terminowego zakończenia ww. robót. 
 

 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy informuje, iż: 

 
………………………………………. 

pieczątka, podpis wnioskodawcy 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy, ul. Mickiewicza 12, 99-100 Łęczyca, 

tel. 24 721 27 41, e-mail: biuro@zdpleczyca.pl, reprezentowany przez Dyrektora; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się korespondencyjnie pisząc na 

adres podany w punkcie 1) lub e-mail: inspektor.dn@gmail.com ; 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku i wydania decyzji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2021 r. poz.1376 ze zm.); 

4. Powierzone dane udostępniane będą podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną; 
6. Osoba, która powierza dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

 
8. Uwagi 

………………………………………. 
podpis wnioskodawcy 

8.1 Termin  zajęcia  pasa  drogowego  w  celu  prowadzenia  robót  powinien  obejmować  okres  od   dnia  oznakowania    

i zabezpieczenia pasa drogowego zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu Drogowego, do dnia 

przywrócenia jego poprzedniej użyteczności wraz z demontażem znaków i urządzeń zabezpieczających. 

8.2 Do zajętej powierzchni pasa drogowego należy wliczyć cały plac budowy, w tym również miejsce odkładu urobku, 

składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe 

zlokalizowane w pasie drogowym, wybudowane w związku z prowadzonymi robotami. 

8.3 Wniosek należy złożyć nie później, niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

8.4 Za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót i za umieszczenie urządzeń , obiektów lub reklam w pasie 

drogowym pobiera się opłatę. 

9. Informacje o opłacie skarbowej. 
9.1 Wydanie zezwolenia na niniejszy wniosek nie podlega opłacie skarbowej z zastrzeżeniem pkt. 9.2. 

9.2 Złożenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

9.3 Zwolnione są od opłaty skarbowej niżej wymienione pełnomocnictwa: 

9.3.1 Pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 

9.3.2 Pełnomocnictwo udzielane przez podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy o opłacie skarbowej. 
9.4 Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy 

(ul. Konopnickiej 14) albo dokonać wpłat na niżej wymienione konto bankowe: 

 

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 

90 9029 0000 2001 0104 4933 0003 
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