
Swarzędz, dnia..........................
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

.............................................................
WNIOSKODAWCA adres i nr telefonu

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

..............................................................................
NIP lub PESEL 

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

dotyczącego
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:

na czas nieokreślony*      od dnia…......................... 

na czas określony*           od dnia…......................... do dnia...............................

2. Lokalizacja:

................................................................................................................................................
nazwa ulicy, nr posesji, nr działki, miejscowość

3. Cel budowy.......................................................................................................................

4. Rodzaj,  wymiary  i  powierzchnia  urządzeń  nie  związanych  z  funkcjonowaniem  drogi,
lokalizowanych w wyniku prowadzonych robót:

rodzaj …............................. długość …............. średnica ............ pow.: …............................

rodzaj …............................. długość …............. średnica …........... pow.: …............................

rodzaj …............................. długość …............. średnica …........... pow.: …............................

Opłata  za  zajęcie  pasa  drogowego  ustala  się  jako  iloczyn  liczby  metrów  kwadratowych  zajętej
powierzchni  pasa  drogowego  przez  rzut  poziomy  urządzenia  i  stawki  opłaty  za  zajęcie  1m²  pasa
drogowego  pobieranej  za  każdy  rok  umieszczenia  urządzenia  w  pasie  drogowym,  przy  czym  za
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy
niż rok obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie inżynierskim.

Za  zajęcie  pasa  drogowego  pobiera  się  opłaty  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  nr
XLVIII/287/09  z  dnia  27  października  2009r.  (Dz.  Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego  Nr  232
poz.4206 z dnia 31.12.2009r.) oraz Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XVI/128/II/2004 z dnia 16
marca 2004r.(Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 61 poz.1402 z 05.05.2004r.)



Wysokość opłat rocznych za zajęcie 1m² pasa drogowego zajętych przez rzut poziomy 
urządzeń: 

drogi gminne:
•    na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.) - 115,00 zł
• poza obiektami inżynierskimi: - 30,00 zł

drogi powiatowe:
•    na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.) - 200,00 zł
• poza obiektami inżynierskimi: - 30,00 zł

Opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcją drogi i
potrzebami ruchu zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pózn. zm.) dokonywać będzie:

…................................................
(podpis Wnioskodawcy)


