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

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

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

...................................................................... 
 (imię i nazwisko wnioskodawcy, 

 adres zamieszkania, numer telefonu) 

 

Urząd Gminy w Rząśniku 

ul. Jesionowa 3 

07-205 Rząśnik 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

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

 ..............................................................................................................................................................................  
(nr nazwa drogi, odcinka, miejscowość) 

 

1. Rodzaj robót: 

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

 ..............................................................................................................................................................................  
(dokładne określenie robót) 

 

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

robót: 
 

 Jezdnia –  dł.  ..............................  szer.  ..........................  pow.  .........................  

 Chodnik –  dł.  ..............................  szer.  ..........................  pow.  .........................  

 Pobocze –  dł.  ..............................  szer.  ..........................  pow.  .........................  

 Zieleniec –  dł.  ..............................  szer.  ..........................  pow.  .........................  

 Inne elementy pasa –  dł.  ..............................  szer.  ..........................  pow.  .........................  

 

3. Urządzenie niezwiązane z funkcjonowaniem drogi umieszczone w pasie drogowym 

  dł.   ............................. szer.   .......................... pow. 

4. Wykonawca: 

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

 ..............................................................................................................................................................................  
(nazwa, adres, telefon) 

5. Kierownik robót: 

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

 ..............................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, adres, nr uprawnień) 

 

6. Inspektor nadzoru: 

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

 ..............................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, adres, nr uprawnień) 

(miejscowość, data) 



 

7. Okres zajęcia pasa drogowego: 

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

 

8. Płatnik: 

 

a) opłata jednorazowa za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót: 

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

 

b) opłaty coroczne za wprowadzone urządzenia infrastruktury technicznej: 

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

 

1. Wymagane dokumenty: 

 

a) kserokopia decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenie), 

b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub        

ogranicza widoczność lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu    pojazdów lub 

pieszych 
c) projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 lub 1:500 
 

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 

- projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym 

- harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego     

prowadzenia robót 
 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (podpis i pieczątka inwestora) 

 

 

 

 
UWAGA: 

 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego do czasu 

zakończenia wykonywanych robót w pasie drogowym. 

2. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania materiałów, 

powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe. 
3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

4. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajmowania pasa drogowego, które może nastąpić dopiero po uzyskaniu 

decyzji (zezwolenia) z urzędu Gminy w Rząśnik. 

5. Decyzja wydana do niniejszego wniosku wchodzi w życie z dniem upływu terminu składania odwołań, tj. 14 

dni od jej doręczenia zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub w krótszym terminie w 

przypadku pisemnego oświadczenia Inwestora o nie odwoływaniu się od decyzji. 
 


