
.......................................................... 
(miejscowość, dnia) 

....................................................... 
(nazwa firmy/imię i nazwisko)  
 
......................................................... 
(adres) 
 
........................................................ 
(nr telefonu) 

Urząd Gminy Wiązowna 
ul. Lubelska 59 
05-462 Wiązowna 

 
Wniosek  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia robót 

 
W oparciu o art. 40 ust. 16  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 260.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 
1481) 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy/drogi gminnej nr ew. ........................  
w miejscowości ............................................... w celu wykonania  ..................................................... 
................................................................................................................................................................  
w okresie od ......................... do ..........................  razem dni .................. 
na odcinku ............................................................................................................................................. 
o powierzchni zajmowanego pasa ................ m² (dług. zajm. odc. x szer. wykopu + szer. odkładu) 
w tym powierzchnie zajmowane: 
- nawierzchnia asfaltowa .........................m², 
- inne nawierzchnie (wymienić jakie) .........................................................................m², 
- pobocza i pasy zieleni ............................ m²   
 
Oświadczam, Ŝe posiadamy moc produkcyjną oraz pełne zabezpieczenie materiałowe  
i sprzętowe do wykonania zamierzonych prac w ww. Terminie, gdzie uwzględniono naprawę 
wszelkich elementów drogi oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 
 
Odpowiedzialnym za wykonanie porozumień w naszym imieniu w przedmiotowej sprawie jest 
Pan/Pani ............................................... zamieszkały ……………........................................................ 
nr tel. ................................................  
 
 

…………………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 

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

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego z podziałem na jego elementy; 
2. Opinię w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej – zespołu ds. Koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Starostwa Powiatowego w Otwocku; 
3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia budowy; 
4. Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego zatwierdzony 

przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku; 
5. Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu; 
6. Harmonogram robót - wymagany w przypadku etapowego prowadzenia robót; 
7. Kopię zgody na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej wydanej przez zarządcę drogi. 

 
Uwaga! Wniosek naleŜy złoŜyć minimum 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót. 


