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

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

(Imię i nazwisko, adres lub nazwa  

      i siedziba wnioskodawcy) 

 

 

WÓJT GMINY Cedry Wielkie  

ul. M. Płażyńskiego 16 

83-020 Cedry Wielkie 

 

 

 

WNIOSEK 
o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót niezwiązanych 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  
 

 
1. Cel zajęcia pasa drogowego: 
……………………………………………………………………………………...………..………… 
 

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

 

Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 

ulica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

(dokładna lokalizacja, obręb, nr działki) 

 

2. Planowany okres zajęcia pasa drogowego od: ……………………………..…….. do: …………..……………….………. 

 

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień złożenia zawiadomienia do Gminy Cedry 

Wielkie o zakończeniu robót i przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego. 

 

3. Powierzchnia zajętego pasa: 

do 50 % zajmowanej szer. jezdni:                                    dł. .....................  szer. .................. 

od 51% zajmowanej szer. jezdni:                                      dł.  ....................  szer. ................... 

 za zajęcie chodnika :                                      dł.  ...................  szer. ................... 

za zajecie poz. elementów drogi:                                  dł.  ...................  szer. ................... 

w odniesieniu do ob. i urz. infrastruktury telekom. :       dł.  ....................  szer. ................... 

 

Zajęcie terenu obejmuje: wykop, odkład gruntu, gromadzenie materiałów, ustawienie sprzętu itp. 

 

4. Metody  prowadzenia robót: ……………………………………………………………………………………………….……… 

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

5.Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w pasie drogowym: ……………………………………………………… 

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

(imię, nazwisko, adres, telefon) 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

2. Plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz 

informacja o sposobie zabezpieczenia robót, 

3. Kserokopia aktualnego wypisu z CEIDG lub kserokopia aktualnego odpisu z KRS.  

4. Pełnomocnictwo jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową,*. 

5. Inne  ...........................................................  

 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

prawidłowość danych wniosku potwierdzam 

własnoręcznym podpisem 

 
 

 

 

 
………………………………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 

 


