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……............................................. 
(miejscowość, data) 

......................................................... 
         (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)                

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

.........................................................     
            (adres zameldowania / siedziba)       

………….........................................    Wójt Gminy Wąwolnica 
                         (PESEL / NIP)* 

………….........................................  
                          ( nr telefonu) 

......................................................... 
(nr decyzji lokalizacyjnej / na zajęcie pasa drogowego)* 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.…………………………………. 

……………………………………………………………………………….……………………….……... 
(nazwa ulicy ,nr drogi) 

w miejscowości …………………………………………………………………………………………….. 
(lokalizacja, nr działki, obręb) 

w celu wykonania: ……………………………….….……....……………………………………………… 

......................................................................................................................................................................... 
(informacje o urządzeniu: np. gazociąg, wodociąg, linia napowietrzna, rodzaj robót itp.) 

 

 

I. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego przez rzut poziomy 

urządzenia : 

jezdnia …..…...…………..…..….….. – długość .….…….  szerokość .….….....  powierzchnia ….…… m
2
  

            
(rodzaj urządzenia)

 

pobocze ……...…………..…..….….. – długość .….…….  szerokość .….….....  powierzchnia ….…… m
2
  

            
(rodzaj urządzenia)

 

chodnik ……...…………..…..….….. – długość .….…….  szerokość .….….....  powierzchnia ….…… m
2
  

            
(rodzaj urządzenia)

 

inne ……..…...…………..…..….….. – długość .….…….  szerokość .….….....  powierzchnia ….…… m
2
  

            
(rodzaj urządzenia) 

 

II. Utrudnienia w ruchu: Szerokość zajętej jezdni ……………………(m.), ilość dni ……………… 

 

III. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia obcego, umieszczanego w pasie drogowym: 

a) w obszarze zabudowanym - ………………x…………………. = ………...…………………. m
2
 

b) w obszarze niezabudowanym - ………..……x…………………. = …………………………. m
2
 

 

 
* niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                 VERTE 
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IV. Planowany okres zajęcia pasa drogowego: 

Zgodnie z harmonogramem roboty będą realizowane w terminie od dnia ………………………… 

do dnia ………………….………tj. …………………………dni. 

V. Okres na jaki umieszcza się urządzenie w terenie: ……………………………………………............ 

VI. Inwestorem robót jest:………………………………………………………………………………. 

VII.  Wykonawcą robót będzie: ……………………………………………………………………………............ 

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

(nazwa przedsiębiorstwa, zakładu, osoby fiz.) 

Kierownikiem robót – osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem, zezwoleniem zarządu drogi 

i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku, będzie Pan/i ………………………………………………… 

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………… 

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

(adres, tel. służb. nr dowodu osobistego, nr uprawnień) 

VIII. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem 

drogi oraz ewentualne kary pieniężne zostaną wniesione przez: 

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

Prawidłowość danych podanych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

………………………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dołączam: 

(właściwe pole należy zaznaczyć krzyżykiem) 

1)  Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem 

 wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego; 

2)  Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka  pasa 

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

organizacji ruchu; 

3)  Kopia protokołu ZUD; 

4)  Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

 drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi  administracji 

 architektoniczno-budowlanej; 

5)  Zatwierdzony projekt organizacji ruchu; (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych). 

6)  Harmonogram robót – w przypadku prowadzenia robót dłuższych niż 1 dzień; 

7)  Ewentualne pełnomocnictwo; 

8)  inne: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą* 

................................................... 
 ( podpis osoby składającej wniosek  

 

* niepotrzebne skreślić 


