
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED PLANOWANYM ZAJĘCIEM  PASA 

DROGOWEGO DROGI PUBLICZNEJ 

 

Wnioskodawca:                      ………………………..…………. , dnia ….... - …..… - 20 …... r. 

 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, adres, tel,/nazwa firmy lub czytelna pieczęć) 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi publicznej 

w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 

 

1. Lokalizacja zajęcia pasa: 

nr drogi publicznej(ulicy): ………………… nr działki drogowej: …..……..… miejscowość: ………………….….…………. 

w celu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(budowy zjazdu, budowy sieci/przyłącza do działki o numerze lub nazwa inwestycji/ nazwa zadania) 

 

2. Rodzaj drogi: utwardzona/ nieutwardzona* 

 

3. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót: 

element drogi Długość (m) Szerokość (m) Powierzchnia (m
2
) 

do 50% szer. jezdni    

od 51% szer. jezdni    

chodnik    

pozostałe elementy pasa drogowego    

urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej    

  UWAGA: Do powierzchni zajęcia pasa zalicza się powierzchnię całkowitą wg projektu organizacji ruchu, łącznie 

          z zabezpieczeniem, odkładem ziemi i pryzmami zabezpieczającymi, wykopem  oraz  miejscem ustawienia maszyn i sprzętu. 

 

4. Termin zajęcia pasa: Zajecie elementów pasa drogowego wskazanych w pkt 3 w celu wykonania robót 

rozpocznie się w dniu: …………….. 20 …… r. i zakończy się w dniu: …………….. 20 …… r.- liczba dni zajęcia 

pasa drogowego: ……………… . 

 

UWAGA: Okres zajęcia pasa drogowego jest obliczany od dnia rozpoczęcia robót wskazanego  

w pkt. 4, do dnia zgłoszenia pasa drogowego do odbiooru w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. 

 

5. Wnioskodawca zobowiązuje się do odtworzenia pasa drogowego na warunkach określonych przez 

zarządcę drogi w wydanych decyzjach, uzgodnieniach i przekazać do odbioru końcowego 

Pracownikowi UG Cedry Wielkie.  

 

6. Wnioskodawca oświadcza, że posiada ważne pozwolenie na budowę obiektu (jeżeli jest wymagane) 

umieszczanego w pasie drogowym, lub dokonał zgłoszenia budowy urządzeń, oraz prowadzonych 

robót, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz, że Wykonawca robót 

WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE 
 
ul. M. Płażyńskiego 16 
83-020 Cedry Wielkie 



posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w technologii przedmiotu, potrzebną do wykonania zadania 

oraz pełny asortyment materiałów i osprzęt potrzebny do wykonania zgłoszonych robót.  

 

 

7. Wnioskodawca zobowiązuje się do udzielenia  rękojmi i gwarancji na wykonane  w pasie drogowym 

drogi publicznejroboty na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru potwierdzonego 

protokołem odbioru wykonanych robót.  

 

8. Wnioskodawca oświadcza, iż lokalizacja przedmiotowych robót, obiektu, urządzenia, zostanie 

wytyczona w terenie przez uprawnionego geodetę. 

 

9. Kierownik robót: ....…..........………............……………………………................….……......…..........…  telefon: …………………………….. 

(nazwa, adres) 

 

10. Wykonawca (jeżeli jest inny, niż Wnioskodawca):  ………………………………………………………………..…………………………... 

 

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

11. Doręczenie decyzji*: 

Decyzję proszę przesłać pocztą na adres: ...............................................……............................................................................ 

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

Do odbioru decyzji upoważniam:  ………………………………….....................……. telefon: .............................................. 
         (nazwisko i imię) 

12. Do podpisu protokołu odbioru prac związanych z zajęciem pasa drogowego upoważniam/wyznaczam:  
 

………………………………….................................................................................................................. telefon: .................................................. 

 

Wnioskodawca oświadcza, że został pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, zgodnie z art. 233 KK Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1444 z późn. zm.) 

 

 

 

 

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

podpis i pieczęć firmowa oraz imienna Wnioskodawcy lub Pełnomocnika  

 
 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:  



ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego  

szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni     

planowanego zajęcia pasa drogowego;  

    projekt organizacji ruchu, lub  oświadczenie o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli projekt  nie jest wymagany;  

dokumentacja fotograficzna wykonana przed rozpoczęciem robót; 

pełnomocnictwo dla osób podpisujących a nie figurujących w KRS-ie, jak również dla podpisującego wniosek w imieniu     

       Wnioskodawcy wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;  

kserokopia uzgodnionej dokumentacji- decyzji lokalizacyjnej;  

harmonogram robót w przypadku długotrwałego zajęcia pasa drogowego (powyżej 2 dni). 

 

 
* niepotrzebne skreślić, 


