
         …………………………..... 
…………………………………..              (miejscowość, data) 
………………………………….. 
………………………………….. 
    (wnioskodawca, adres, telefon) 

                                                                                                        Do Wójta 
                                                                                                        Gminy Piaski. 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi nr (ulicy)…………………………………..…….. 
w miejscowości……………………………………….…w związku z ………………………….……………….... 
w terminie od dnia ……………………………..……………….. do dnia ……………….………………………... 
w tym utrudnienia w ruchu spowodowane : 
a) zajęciem co najmniej 20% szerokości jezdni w terminie od dnia ………………... do dnia ……………….…… 
b) zajęciem od 20% do 50% szerokości jezdni w terminie od dnia ………………….do dnia……………….……. 
c) zajęciem powyŜej 50% szerokości jezdni w terminie od dnia……………………..do dnia…………………….. 
Nr decyzji lokalizacyjnej ……………………..………………………………………………….. 
Powierzchnia zajętego pasa drogowego: 
a) jezdnia -  długość ..........m,  szerokość ..........m, powierzchnia ……….m2 

b) chodnik -  długość ……..m,  szerokość ……..m, powierzchnia ……….m2 

c) pobocze -  długość …......m,  szerokość ……..m, powierzchnia ……….m2 

d) zieleń -  długość ……..m,  szerokość ……..m powierzchnia ……….m2 

 

Łączna powierzchnia zajętego pasa drogowego .................m2. 
 
Wymiary urządzenia lub obiektu niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi umieszczonym w pasie drogowym: 
a) w obszarze zabudowanym: 
(rodzaj……………………………….…………………..długość………….…..mb średnica………….………mb) 

           Powierzchnia ………m2 

b) poza obszarem zabudowanym: 
(rodzaj………………………………………….………..długość………….…..mb średnica……………….....mb) 
                           Powierzchnia ……….m2 

c) na obiekcie mostowym: 
(rodzaj…………………………………………………...długość………….…..mb średnica………………….mb) 

           Powierzchnia……….m2 

Razem powierzchnia rzutu poziomego drogi zajęta przez urządzenia nie związane z jej funkcjonowaniem 
………….m2 

Generalnym Wykonawcą będzie: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy, adres, telefon) 
Kierownikiem robót będzie: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres domowy, tel. słuŜbowy i prywatny) 
Inspektorem nadzoru będzie:……………………………………………….……………………………………… 

(imię i nazwisko) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(instytucja, tel. słuŜbowy) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres domowy, telefon) 
 
 
 
       ……………………………………….... 
        (pieczątka, podpis) 
 



Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uwaŜa się dzień przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru do tut. Urzędu. 
 
Do wniosku dołącza się: 

1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa 
drogowego. 

2. Szczegółowy harmonogram robót. 
3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu zastępczego zatwierdzony przez Starostę Powiatu 

Gostyńskiego zaopiniowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu. 
4. Odpis pozwolenia (ksero) lub projekt techniczny na budowę. 
5. Znaczki skarbowe w kwocie: 

-5,00zł za wniosek 
-po 0,50zł za kaŜdy załącznik 

 
Wykonawca stwierdza, Ŝe posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową,  
a takŜe rozeznanie uzbrojenie terenu do prowadzenia bez przerwy powyŜszych robót. 
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….
.(podpis i pieczątka dyrektora       (podpis i pieczątka kierownika robót) 
przedsiębiorstwa prowadzącego prace) 
 
Potwierdza się przyj ęcie robót zleconych tj. naprawy nawierzchni i innych w terminie jak wyŜej. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa przedsiębiorstwa, adres, telefon) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określenie robót) 
 
 
     ……………..…………………..…………………………….... 
            (podpis i pieczątka kierownika odpowiedzialnego za roboty naprawcze) 
 
Potwierdza się przyj ęcie wykonania oznakowania jak w projekcie w terminie określonym przez 
Wykonawcę robót. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, adres, telefon osoby przyjmującej oznakowanie do wykonania) 
 
 

 
             ……………………… 

(podpis) 
 

 
 
 
UWAGA:  
 

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu, składowania materiałów, 
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak równieŜ drogi objazdowe i dojazdowe (za 
wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci drogowej). 

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych 
(Dz.U. Nr 6 poz.33 z póŜń. zmianami).  


