
 

 

……………………………………..     ………………………………….. 

…………………………………….      / miejscowość i data/ 

……………………………………  

……………………………………. 
                  / Nazwa i adres inwestora robót / 
tel. ………………………………… 
       

        WÓJT GMINY  
              NIEMCE 
 

 

WNIOSEK   
O zawarcie umowy na wydzierżawienie pasa drogi wewnętrznej 

(urządzenia infrastruktury technicznej) 
 
 

położonej na działce ewid.  nr ……… położonej w m. ………………………….. na działkę ewid 

na terenie gminy Niemce 

 

1. Rodzaj robót ………………………………………………………………….................................... 
     

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

 

    ………………………………………………………………………………………………………. 
( określić  rodzaj robót w oparciu o pozwolenie , zgłoszenie lub dokumentację) 

 

 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego w czasie  

    wykonywania robót: 
 

 

- jezdnia do 50%   szerokości włącznie:   długość …..…..m      szerokość  .….….  m    pow. …….…m2 

 

- jezdnia powyżej  50% szerokości:   długość ……....m     szerokość .……….. m        pow.   ... …....m2 

 

-  pozostałe  elementy  pasa drogowego:  długość …….…m     szerokość ……...m       pow.  ..…...… m2 

 

 

3. Okres zajęcia pasa drogowego od dnia …………….…………...do dnia ………………………. 

 

 

4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia  umieszczanego w  pasie drogowym: 

 

- jezdnia ………..........................................................................................................................……  m2  

 

-pozostałe elementy pasa drogowego................................................................................................. m2 

 

5. Okres dzierżawy pasa drogowego od...................................... do .................................................... 

  

6.  Liczba dni zajęcia pasa drogowego………………………………………………………………. 

 

7. Wykonawca robót /nazwa i adres/ …………..…………………………………………………… 

 



 

 

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

 

    ………………………………………………………………………tel. …………………………. 

 

8. Kierownik robót  lub osoba odpowiedzialna  za prowadzenie robót /  oznakowanie pasa drogowego* /:     

    Imię  i nazwisko: ………………………………………………………………………………….. 

    Adres  ……………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………tel. ……………………………………… 

    Uprawnienia bud.  nr……………………………………………………………………………… 

9. Inwestorem robót, który będzie zobowiązany do zawarcia umowy na wydzierżawienie pasa drogowego     

drogi wewnętrznej i obciążony opłatami z tego tytułu jest: 

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

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

10. Wnioskuję o naliczenie opłaty z tytułu wydzierżawienia pasa drogowego drogi wewnętrznej  

      jednorazowo za cały okres umieszczenia urządzenia* / rocznie* / Opłata naliczana będzie na podstawie   

Zarządzenia Wójta Gminy Niemce nr 183/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. 

 

11. Oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgłoszenia, pozwolenia wymagane prawem 

na prowadzenie prac. 
             
       

 

          ………………………………………. 

           Podpis wnioskodawcy 

 

Do wniosku dołącza się: 

 
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem miejsca  zajmowanego pasa drogowego (  kopia 2 egz.) 

2. Pozwolenie na zlokalizowanie urządzenia obcego pasie drogowym ( kopia) 

3. Projekt organizacji ruchu lub schemat oznakowania drogowego jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub 

ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego. 

4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót 

5. Inne dokumenty np:  pełnomocnictwo wykonawcy do reprezentowania inwestora wraz z dowodem  uiszczeniem opłaty 

skarbowej w kwocie 17,00 zł. 

  

Uwaga 

1.  Wniosek należy  złożyć  min. 14 dni przed  planowanym  terminem zajęcia pasa drogowego. 

2.  Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego i zgłoszenie       

    odbioru pasa  do tut. Urzędu.  

3. Powierzchnia zajętego pasa drogowego  obejmuje cały plac budowy tj: miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania  

            materiałów itp. 

4. Pozostałe elementy pasa drogowego – powierzchnia pasa drogowego  pomiędzy poboczem  a geodezyjną granicą pasa  

          drogowego ( granicą działki przylegającą do drogi) 

5. Powierzchnia rzutu poziomego - dotyczy powierzchni  sieci  i przyłączy wodociągowych, energetycznych, gazowych,    

    kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i  światłowodowych 

 

  *- niepotrzebne skreślić 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz 992) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Niemce z siedzibą w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom, 

uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, 

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 



 

 

 


