
 

………………………………….                                                                     dnia……………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………….                                                      
(Imię, Nazwisko i adres lub nazwa i siedziba                                                                                    

               podmiotu, nr NIP, tel/faks)                                                                                                                       

                                                                                        Urząd Gminy  

                                                                                        w Laskowej 

                                                                                        34-602 Laskowa                                                                

                                                                                  

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

1. Nazwa drogi :         -………………………………………………………………………………… 

 

2. Lokalizacja robót : -………………………………………………………………………………… 

 

3. Cel zajęcia pasa drogowego : -……………………………………………………………………... 
(sposób wykorzystania powierzchni zajętego pasa drogowego-dokładnie określenie co będzie wykonane w pasie drogowym) 

 

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

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

robót: 

 - jezdnia, rodzaj nawierzchni …………………………………………………………………. 

  - dł ………………….., szer……………….., pow…………………….. m
2 

 - chodnik, rodzaj nawierzchni ………………………………………………………………… 

  - dł ………………….., szer……………….., pow…………………….. m
2 

 - inne elementy : -…………………………………………………………………………….. 

  - dł ………………….., szer……………….., pow…………………….. m
2 

5. Okres zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót: 

 od dnia………………………………….. do dnia………………………………………. 

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

go protokołem odbioru do tutejszego Urzędu Gminy. 

7. Rodzaj, wymiary i powierzchnia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym : 

  -……………………………………………………………………………………………….. 

  - dł ………………….., szer……………….., pow…………………….. m
2 

8. Planowany okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym: 

  od dnia …………………………………    do dnia …………………………………… 

9. Podmiot, który będzie obciążony corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym …………………………………………………………………………………………... 

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

    ………………………………………………………………………………………………………. 
     Właściciel urządzenia/nazwa i adres firmy lub nazwisko i imię, nr dowodu osobistego, adres; 

10. Osoba odpowiedzialna za wykonanie robót zgodnie z projektem i wydanym zezwoleniem    

      (inwestor lub działający z jego upoważniania wykonawca ) 

Pan(i) ………………………………………………………………………………………………….. 

legitymujący się dowodem osobistym, seria ……………. nr ………………………………………... 

wydany przez …………………………………………………………………………………………. 

zamieszkały …………………………………………………………….. telefon ……………………. 

upoważniony jest do reprezentowania i podejmowania w przedmiotowej sprawie zobowiązań                            

w stosunku do Urzędu Gminy oraz przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe 

wykonanie robót, przywrócenie zajętego pasa drogowego do stanu poprzedniego, właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego robotami zgodnie z „Projektem organizacji ruchu 

zastępczego i zabezpieczenie pasa drogowego w rejonie prowadzonych robót”  oraz zobowiązuje się 

do uiszczenia należnych opłat.  

 

 



 

11. Wykonawcą robót będzie : ………………………………………………………………………... 

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

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

………………………………… 
(podpis, pieczątka wykonawcy) 

12. Wykonawcą robót drogowych będzie : …………………………………………………………… 

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

 

….…………………………… 
(podpis, pieczątka wykonawcy) 

13. Inspektorem nadzoru robót drogowych będzie: …………………………………………………... 

      ……………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko, instytucja, telefon) 

………………………………… 
(podpis, pieczątka insp. nadzoru) 

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

UWAGI: 
                  …………….……………………………………………………………………………... 

 

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

 

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

 

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

 

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

Wnioskodawca oświadcza, że wykonawca robót 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 Wnioskodawcy – Inwestora ) 

 

Do wniosku należy załączyć: 
1. Plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 

1:1000 lub 1:500. 

2. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w oznaczonym terminie. 

3. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe jeżeli zajęcie pasa 

drogowego wpływa na ruch drogowy, powoduje zmiany w organizacji ruchu pojazdów lub 

pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi. 

4. Opis sposobu zabezpieczenia terenu robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz propozycja oznakowania (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji 

ruchu) 

5. Kopie uzgodnień dokumentacji i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót organowi 

budowlanemu. 

6. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez 

pełnomocnika. 

 

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

zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowej itd. 

        

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się ustawowe opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 260) , stawki opłat są określone uchwałą Rady 

Gminy Laskowa Nr XXVIII/164/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 402, poz. 2907), 
 

                                                                   


