
................................................................                                       ...................., dnia .................. 
Imię i nazwisko / inwestor  

……………............................................                                             
Adres                                                                                                     
………………………………………….    Urząd Gminy Kodrąb                                            
Telefon konaktowy       ul. Niepodległości 7  

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI    97-512 Kodrąb 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego 

 
 

1. Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/ulicy 

.………………………………………..….……………………………………………………  
(lokalizacja) 

i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej : …………………………………………. 

 

2. Rodzaje robót ........................................................................................................................ 

 

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

wykonywania robót:  

jezdnia                        - dł. .............................   szer. ...........................  pow. ............................. 

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

inne elementy             - dł. .............................   szer. ...........................  pow. ............................  

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

 

4. Rodzaj, wymiary, powierzchnia umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w m2: 

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

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

5. Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego celem wykonywania robót 

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

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

protokołem odbioru do tutejszego Urzędu. 

 

6. Generalnym Wykonawcą będzie: 

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

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

.......................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko kier. z ramienia Generalnego Wykonawcy) 

 

7.  Kierownikiem robót będzie: 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz tel. służbowy) 

 

8. Inspektorem nadzoru robót drogowych będzie: 

……………………………………………………....................................................................... 
 (imię i nazwisko, instytucja, podpis i pieczątka) 

Numer uprawnień budowlanych: ............................................................................................. 

Telefon kontaktowy: ............................................... 



 
Załączniki: 

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic planowanej powierzchni zajęcia 

pasa drogowego – czerwonym obrysem i podaniem wymiarów (2 egz.) 

2. Zestawienie elementów / urządzeń z podaniem ilości, długości, szerokości oraz powierzchni rzutów poziomych 

poszczególnych urządzeń oraz sumy całkowitej powierzchni zajęcia pasa drogowego w m2; 

3. Kserokopia decyzji na lokalizację obiektu lub urządzenia; 

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego 

w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, ewentualnie kserokopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia; 

5. Upoważnienie do reprezentowania inwestora (w przypadku, gdy inwestor reprezentowany jest przez 

pełnomocnika) – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis; 

6. Jeżeli wnioskodawca posługuje się pełnomocnictwem należy do wniosku dołączyć dowód wniesienia opłaty 

skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (z chwilą złożenia wniosku) 

7. 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. 

8. Zarządca drogi może zażądać dostarczenia projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym 

- do wglądu 

 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

...................................................................... 
(podpis i pieczątka kierownika robót prowadzącego prace) 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 
Podpis inwestora (osoby upoważnionej) 

 
 

 

 

 

 

 

 

UWAGA ! 

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowanie 

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i 

dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg) 


