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

............................              (miejscowość i data) 

............................ 
(Zajmujący, pieczątka) 

 
 

Gmina Walce 
ul. Mickiewicza 18 
47-344 Walce 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 
 

1. Zajmujący – umieszczający (Inwestor bądź Wykonawca jeżeli posiada jego pełnomocnictwo): 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
adres............................................................................................tel.............................................
działający z upoważnienia Inwestora zadania ………....................................................................  
............................................................................adres.................................................................
...............................................na podstawie upoważnienia Nr.. .............................. .............. …. 
z dnia.................................. 

2. Cel zajęcia pasa drogowego: ……………………………………………………………………………………………………      
......................................................................................................................................................            

3. Lokalizacji i powierzchnia zajęcia pasa drogowego: 
a. droga gmina Nr ...................................  
    w miejscowości.............................................................ulica......................................................... 

           na odcinku....................................................................................................................................... 
b. powierzchnia zajęcia pasa drogowego 
Lokalizacja (np. od posesji nr 
do posesji nr, itp.) oraz zakres 
rzeczowy (opis wykonywanych 
robót w pasie drogowym) 

 
Nazwa 

zajętego 
elementu drogi 

 
Długość zajętego 
elementu drogi  

[mb] 

Szerokość 
zajętego 

elementu 
drogi  [m] 

 
Powierzchnia  [m2] 

Lokalizacja:............................ 
................................................ 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
................................................. 
Zakres rzeczowy.................... 
............................................... 
................................................ 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
............................................... 

 
Jezdnia do 20% 
szerokości 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Jezdnia od 20% 
do 50 % 
szerokości 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Jezdnia 
powyżej 50% 
szerokości 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Chodnik 
 

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

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

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

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

Pozostałe 
elementy pasa 
drogowego 
(pobocze, rów 
itp.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



UWAGA: 

 W przypadku liczby etapów więcej niż 1 lokalizację robót, długość szerokość 
powierzchnię zajęcia oraz termin należy podać na załączonym druku harmonogramu 
robót. 

 Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu odkładu urobku, 
składowania materiałów, pow. zajętą przez sprzęt, barakowozy jak również drogi 
objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

c. Planowany okres zajęcia pasa drogowego....................................................................................  
 .......................................................................................................................................................... 
4. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym zostanie 

wykonane zgodnie z Projektem................................................................................................. .. 
zatwierdzonym pismem Starosty Krapkowickiego Nr........................................................ …...... 
z dnia................................................................... 

5. Wykonawcą robót będzie (nazwa, adres, nr tel.): 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

6. Osobą odpowiedzialną za prowadzone roboty będzie (imię i nazwisko)………………………………….. 
.........................................adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 
..........................................................................tel....................................................................... 

 
Inwestor zadania/Wykonawca zadania 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 we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
       .......................................................................... 
 
 
Do wniosku dołącza się: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w sali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia 
reklamy – z podaniem jej wymiarów. Powierzchnia zajęta na czas robót, winna wynikać z 
projektu organizacji ruchu jeżeli jest wymagany 

2. Pełnomocnictwo ( w przypadku składania wniosku przez wykonawcę). 
3. Szczegółowy harmonogram robót. 
4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia (w przypadku jeżeli 

zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo 
powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych). 

5. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji 
ruchu. 

6. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi do spraw budownictwa 
realizację planowanego przedsięwzięcia. 

 
Potwierdza się przyjęcie robót zleconych naprawy nawierzchni i innych elementów pasa 
drogowego w terminie......................................... 
............................................................................................................................................. 

(Nazwa przedsiębiorstw) 

............................................................................................................................................................ 
(Określenie robót) 

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

                                                                                                                                (Podpis) 


