
Wnioskodawca

.........................................................                                ……………………… ,dnia .....................      

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

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

(imię nazwisko lub nazwa wnioskodawcy , adres , tel. kontaktowy)
 

 ......................................................... 
(nr decyzji uzgadniającej lokalizację)      
                                                     Burmistrz Zdzieszowic

ul. B. Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

WNIOSEK
na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub
urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  w  miejscowości ......................................................

ulica ………………………………………, działka numer …............................,w celu:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym (wypełniamy w przypadku prowadzenia robót),

 tj.…………………………………………………………. ...................................................................

(określenie rodzaju przewidywanych robót)

Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót:        

od ……………………………..  do ……………………            Razem ilość dni ……..

       ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO*

Element pasa
 drogowego

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Powierzchnia
(m2)

Rodzaj nawierzchni

Jezdnia szer. poniżej 20% 
szerokości jezdni

Jezdnia szer. od 
20% do 50% szerokości 
jezdni

Jezdnia szer.  
powyżej 50% szerokości 
jezdni

Chodnik, zatoki postojowe
autobusowe, place,
ścieżki rowerowe
 i parkingi

Pozostałe elementy 
pasa drogowego
 m.in.: rów, pobocze

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania 
materiałów,powierzchnię zajęta przez sprzęt ,barakowozy itp.



Inwestor……………………………………………………………. .....................................................

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

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

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

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót, w tym za zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z projektem 

organizacji ruchu zastępczego:

Imię i Nazwisko ........................................................................

stanowisko…………………………………………………..

telefony kontaktowe:…………………………………... 

2. Umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.:

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

(określenie rodzaju umieszczanego obiektu budowlanego, urządzenia)

Planowany okres zajęcia umieszczanego/umieszczonego urządzenia infrastruktury technicznej
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego określam na czas:

od ……………………………..  do …………………………… (należy podać datę )

RZUT POZIOMY OBIEKTU, URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

L.p. Nazwa
Długość

(m)

Szerokość
(średnica)

(m)

Powierzchnia
rzutu poziomego

(m2)

1

2

3

4

5

Razem

Wykaz załączników do złożenia wraz z wnioskiem  (właściwe pole zaznaczyć krzyżykiem):

p szczegółowy plan sytuacyjny  w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;

p zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji  ruchu, jeżeli  zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu
pojazdów lub pieszych;



p    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;

p oświadczenie inwestora( jeżeli jest wymagane):

- o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym*,
- o zgłoszeniu budowy*,
- o zgłoszeniu prowadzonych robót*

p harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,
umieszczenia urządzeń;

p inne np.: pełnomocnictwo, opłata za pełnomocnictwo.............................................................................…

p  inne……………………………………………………….................................................................................

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

UWAGA!

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu 
decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez 
zarządcę drogi.

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą* 

* - niewłaściwe skreślić

Informacje  podawane  w  przypadku  pozyskiwania  danych  osobowych,  o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w artykule 13 i 14, są publicznie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl. Dostęp do ww. informacji możliwy jest również w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy Urzędu.

...........................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub osoby
 upoważnionej do jego reprezentowania)

https://bip.zdzieszowice.pl/


.........................................................                                ……………………… ,dnia .....................                       

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
 zajmującego pas drogowy)

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

.........................................................
(adres )

Oświadczam, że (właściwe pole należy zaznaczyć krzyżykiem):

p  posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym -
wydane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,

 p zgłosiłem budowę/prowadzenie robót - właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

p  zamierzam budować przyłącze, dla którego sporządzono plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej/mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego*.

………….……………………………….……………………………….………………………..
(wymienić rodzaj: budowy, robót, obiektu budowlanego lub przyłącza umieszczanego w pasie drogowym)

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

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

w pasie drogowym* ulicy: …….…………….…………………….…………………………..

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

Powyższe oświadczenie składam świadom/a* odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy.

……………………………………………………

(imię i nazwisko oraz podpis inwestora lub osoby
 upoważnionej do jego reprezentowania) 

* niepotrzebne skreślić


