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

Leszno, dnia……........….........

/imię i nazwisko, firma/
……………………………………………………………
/adres/
……………………………………………………………
/nr telefonu/
……………………………………………………………
/NIP, PESEL, REGON/
……………………………………………………………
/imię ojca, imię matki/

Urząd Miasta Leszna
Miejski Zarząd Dróg
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
tel. 65 529 81 30, fax 65 529 81 33

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego
1.

Nazwa drogi / ulicy………………..…..……………… nr działki drogowej………………….….………..

2.

Zajmujący pas drogowy…………………………….…………………………………..…….……………...

3.

Wykonawca robót …………………………………………………..………………………………….........

4.

Cel zajęcia pasa drogowego ………………………..……………………………………………………...

5.

Nr decyzji lokalizacyjnej (jeżeli dotyczy)……………………………….. z dnia …………………………

6.

Planowana powierzchnia zajęcia ogółem ………………… m2, według załączonej szczegółowej
specyfikacji (proszę wypełnić na drugiej stronie)

Teren zajęcia obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt i barakowozy.
7.

Planowany termin zajęcia od ………….……..…………… do …………..……………………………….

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie
go protokółem odbioru do tut. Miejskiego Zarządu Dróg.
8.

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedkładam następujące
dokumenty:
□ plan sytuacyjny (w skali 1:500) z zaznaczonym miejscem zajęcia pasa drogowego (dwie
kopie)
□ zatwierdzony projekt organizacji ruchu w przypadkach określonych przez tut. Miejski Zarząd
Dróg (nr projektu org. ruchu ………………….………………...……………..………)
□ kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego przez organ nadzoru budowlanego,
jeżeli wykonywane prace wymagają uzyskanie takiego pozwolenia.
□ uzgodnienie z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie w przypadku zajęcia pasa zieleni

9.

Osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku, prowadzenie i oznakowanie robót będzie:
………………………………………………… telefon kontaktowy ….…………………………………….

10. Prawidłowość powyższych danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

……..………………………………………..
/czytelny podpis/

Potwierdza się przyjęcia robót zleconych naprawy nawierzchni zajętego pasa drogowego w terminie
jak wyżej
……………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa przedsiębiorstwa/
………………………………………………………………………………………………………………………
/określenie robót/

………………………………………...
/podpis kierownika odpowiedzialnego za
roboty naprawcze/

Szczegółowa specyfikacja
powierzchni zajmowanego pasa drogowego ulicy……………………..……………………
Jako teren zajęcia należy liczyć cały plac budowy t.j. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt i barakowozy.

Zajmowane elementy
pasa drogowego

Powierzchnia w m2
przy zajęciu jezdni do
20% szerokości
(włącznie)

przy zajęciu jezdni
powyżej 20% do
50% szerokości
(włącznie)

przy zajęciu jezdni
powyżej 50% do
całkowitego zajęcia

X

1. Jezdnia
2. Chodnik
3. Pobocze
4. Zieleń

przy zajęciu pozostałych
elementów pasa
drogowego

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym pobiera się opłaty zgodnie Uchwałą nr XVIII/252/2019 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych
przebiegających w granicach administracyjnych miasta Leszna
(Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 stycznia 2020r. poz. 202)
Wnioskodawca składając niniejszy wniosek:
1 .został poinformowany, że jego dane osobowe w podstawowym zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. ciążącego na UM Leszno obowiązku prawnego w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
(Dz.U.2016.1264 ze zmianami), a jego dane w pozostałym zakresie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
tj. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest egzekwowanie należności publicznoprawnych
nałożonych na podstawie ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 ze zmianami);
2. został poinformowany, iż administratorem jego danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna z siedzibą ul. Kazimierza
Karasia 15, a pełna informacja dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.leszno.pl lub
dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Leszna.

L.p.

Rodzaj dróg

Dzienne stawki opłat w złotych za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego
przy zajęciu jezdni
przy zajęciu pozostałych
powyżej 20% do 50%
przy zajęciu jezdni do 20%
przy zajęciu jezdni
elementów pasa
szerokości
szerokości
powyżej 50% do
drogowego nie ujętych
(włącznie)
(włącznie)
całkowitego zajęcia
w kolumnach 3, 4, 5

1

2

3

4

5

6

1

Droga krajowa

4,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

4,00 zł

2

Droga wojewódzka

4,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

4,00 zł

3

Droga powiatowa

2,50 zł

3,00 zł

5,00 zł

2,50 zł

4

Droga gminna

2,50 zł

3,00 zł

5,00 zł

2,50 zł

Procedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w mieście Leszno
1. Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie decyzji – zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym
• plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem zajęcia pasa drogowego (dwie kopie)
• zatwierdzony projekt organizacji ruchu w przypadkach określonych przez tut. Miejski Zarząd
Dróg (nr projektu organizacji ruchu)
• kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego przez organ nadzoru budowlanego,
jeżeli wykonywane prace wymagają uzyskanie takiego pozwolenia
• uzgodnienie z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie w przypadku zajęcia pasa zieleni
2. Termin:
• Wniosek o wydanie decyzji należy składać z wyprzedzeniem 30-dniowych.
3. Wniosek należy składać:
• Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
tel/fax. 65 529 81 33
4. Opłata / postawa prawna:
• Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym pobiera się opłaty zgodnie z
Uchwałą nr XVIII/252/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudni 2019r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w
granicach administracyjnych miasta Leszna
(Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 stycznia 2020r. poz. 202)
5. Uwagi:
• Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji może wezwać wnioskodawcę do
dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
•
dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

