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

Inwestor:                                                                                   (miejscowość , data) 

…………………………………… 

…………………………………… 

        

Wykonawca:                                                                        Urząd Miejski w Biskupcu 
 

………………………………….. 

…………………………………. 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie 

związanych z funkcjonowaniem drogi 

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

 nazwa drogi) 

1. Rodzaj robót: 

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

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

(dokładne określenie robót) 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

wykonywania robót: 

jezdnia –            dł. ...........................szer. ................................pow. ......................................m2 

rodzaj nawierzchni .................................................................................................................. 

chodnik –          dł. ...........................szer. ................................pow. .......................................m2 

rodzaj nawierzchni ....................................................................................................................... 

inne elementy – dł. ...........................szer. ................................pow. ......................................m2 

rodzaj nawierzchni: ...................................................................................................................... 

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

lokalizowanych, wbudowywanych w pasie drogowym w wyniku prowadzenia robót 

(urządzenia obcego): 

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

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

Ogółem         dł. ...........................szer. ................................pow. ...........................................m2 

4. Kierownikiem robót będzie: ............................................................................................... 

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. służbowy i domowy) 

Inspektorem nadzoru będzie: ................................................................................................... 

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. służbowy i domowy) 

5. Okres zajęcia pasa planuje się od dnia ...............................do dnia  ................................. 

6. Okres umieszczenia urządzenia  od dnia ………………… do dnia …………………… 

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i 

przekazania go protokołem odbioru  . 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc 

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

robót 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

podpis i pieczątka Inwestora robót                          podpis i pieczątka Wykonawcy robót  

 

- verte - 



INFORMACJA 
dla składającego wniosek na zajęcie pasa drogowego 

 
Dz.U.04.140.1481 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 czerwca 2004 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego 

(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2004 r.) 

Na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 Do wniosku,   należy załączyć: 
 1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia 
reklamy - z podaniem jej wymiarów; 

 2) 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. 

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać 
sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
 W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy 
dołączyć dodatkowo: 
 1) 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; 

 2) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 
drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

 
 W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca 
drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 
 1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 
 2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego 

prowadzenia robót. 
 

 
Sporządził: 

mgr Marek Kowalski 


