
….......................................... 
                                                                                                                                                                       (miejscowość i data) 

….................................... 
      (zajmujący – pieczątka) 

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

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

                                                                            BURMISTRZ NIEMODLINA 

                                                                            ul. Boh. Powst. Śl. 37 

                                                                            49-100 Niemodlin 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 
 

1. Zajmujący (Inwestor zadania bądź wykonawca jeżeli posiada pełnomocnictwo Inwestora) 

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

...........................adres................................................................tel............................................................ 

działający z upoważnienia. 

Inwestor zadania: …............................................................................................................................... 

….................................................adres …................................................................................................ 

na podstawie upoważnienia nr …....................................................... z dnia......................................... 

2. Cel zajęcia pasa drogowego: prowadzenie robót związanych z budową (przebudową) zjazdu 

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

3. Lokalizacja i powierzchnia zajętego pasa drogowego. 

a) droga gminna nr …..... relacji …............................................. w miejscowości................................ 

ulica.................................................na odcinku..................................... 

b) powierzchnia zajęcia (łączna) …...............................................m
2
 

c) planowy okres zajęcia pasa drogowego od dnia.....................do dnia...................ilość dni............... 
 

 Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego podczas robót. 

Lokalizacja 

(od posesji 

nr do 

posesji nr) 

Zakres rzeczowy 

(opis 

wykonywanych 

robót w pasie 

drogowym) 

Nazwa 

zajętego 

ellementu 

drogi 

Długość    

zajętego 

elementu 

drogi 

[mb] 

Szerokość 

[m] 

Powierzchnia 

[m
2
] 

Ilość 

dni 

Termin 

robót 

…..............

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

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

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

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

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

…..............

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

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

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

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

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

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

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

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

….....................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jezdnia do 

20% 

 

pow. 20% 

do 50% 

 

pow. 50% 

do 

całkowitego 

zaj. 

 

Chodnik 

 

Pobocze 

drogi 

 

Pas zieleni, 

rów 

 

…............ 

 

…............ 

 

 

…............ 

 

 

 

…............ 

 

…............ 

 

…............ 

 

…............. 

 

…............. 

 

 

…............. 

 

 

 

…............. 

 

…............. 

 

…............. 

 

….................. 

 

….................. 

 

 

….................. 

 

 

 

….................. 

 

….................. 

 

….................. 

 

…....... 

 

…....... 

 

 

…....... 

 

 

 

…....... 

 

…....... 

 

…....... 

 

…........... 

 

…........... 

 

 

…........... 

 

 

 

…........... 

 

…........... 

 

…........... 

 

4. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym zostanie 



wykonane zgodnie z Projektem.............................................................................................................. 

zatwierdzenie nr …................................................................................................................................. 

 

5. Wykonawcą robót będzie: 

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

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

................................................................................................................................................................ 
(nazwa, adres) 

 

6. Kierownikiem robót będzie: imię i nazwisko..................................................................................... 

agres zamieszkania................................................................tel............................................................. 

 

7. Inspektorem nadzoru będzie: imię i nazwisko…............................................................................... 

 
Inwestor zadania/wykonawca zadania stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni 

sprzęt i moc przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych 

robót. 

                                                                                            

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

 
Do wniosku dołącza się: 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowej 

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

zajęta na czas robót, winna wynikać z projektu organizacji ruchu jeżeli jest wymagana. 

2. Pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez wykonawcę) 

3. Szczegółowy harmonogram robót 

4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia (w przypadku jeżeli zajęcie 

pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widocznośc na drodze albo powoduje 

wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych) 

5. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli jest wymagany projekt organizacji ruchu) 

6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu (urządzen) w pasie drogowym 

lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – 

budowlanej. 

7. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. 

8. Znaki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł. od wniosku i po 0,50 zł od załączników, 15 zł. od 

pełnomocnictwa . 

 

Potwierdza się przyjęcie robót zaleconych naprawy nawierzchni i innych elementów pasa 

drogowego w terminie. 

…............................................................................................................................................................ 
(nazwa przedsiębiorstwa) 

…............................................................................................................................................................ 
(określenie robót) 

                  

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

 

UWAGA: 
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, 

powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy jak również drogi objazdowe  

i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg) 

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXI/161/04 z dn.  

28 października 2004 r. i Nr XXII/180/04 z dn. 25 listopada 2004 r. Rady Miejskiej w Niemodlinie. 


