
Inwestor:   Oleśnica, dnia..............................

...............................................
(Imię i nazwisko / nazwa firmy)

…........................................... 
(adres)                              
…........................................... 
(NIP firmy)                      
…...........................................
(telefon - opcjonalnie)

Pełnomocnik Inwestora: 

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

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

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

WÓJT GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

WNIOSEK
o zawarcie umowy na zaj ęcie pasa drogowego dróg wewn ętrznych

na działce nr ew. gruntów ………………………., w miejscowości ………………………………………..,

I. W celu prowadzenia robót
1. Rodzaj robót:
……………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(dokładne określenie robót)

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

Długość ( m ) Szerokość ( m ) Powierzchnia ( m² )
jezdnia  do 50 % szerokości
jezdnia  powyżej 50 % szerokości
pobocze, chodnik, plac, zatoka, 
ciąg pieszy, ścieżka rowerowa
inne elementy pasa drogowego 
( np.: rów, pas zieleni )

3. Planowany termin zajęcia pasa drogowego:

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

od dnia .............................. do dnia ........................, ilość etapów………….., 

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się  dzień  przywrócenia pasa drogowego do
stanu pierwotnego i przekazania go protokółem odbioru podpisanym przez Przedstawiciela Urzędu
Gminy.

4. Wykonawcą z ramienia Inwestora 
jest ........................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, siedziba, tel.)

5. Kierownikiem robót (budowy) odpowiedzialnym za wykonanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na

zajmowanym odcinku pasa drogowego będzie …...............................................................................
                                                                                                                             (Imię, nazwisko, tel. służbowy) 

……………………………………..                       
       (podpis i pieczątka kierownika robót)                                               



II   W celu usytuowania w pasie drogowym urz ądzeń infrastruktury technicznej niezwi ązanej z
potrzebami zarz ądzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

w celu usytuowania (wyszczególnić materiał, średnicę, przeznaczenie infrastruktury): 
…………………..........................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
1. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, usytuowanych 

w wyniku prowadzenia robót:
L. p. Wyszczególnienie Długość ( m ) Szerokość ( m ) Powierzchnia (m²)

1
2
3
4

Razem powierzchnia w terenie zabudowanym:
Razem powierzchnia poza terenem zabudowanym:
Razem powierzchnia na obiekcie inżynierskim:

2. Termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:

od dnia ….......................... do dnia 31.12.20.....r. 

Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż planowany okres jego 
eksploatacji.

3. Właścicielem urządzenia jest:
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
  
4. Dotychczas  w/w  urządzenie  było  usytuowane  w  pasie  drogowym  na  podstawie  decyzji  nr

…..........................................................................  z  dnia  ................................................  wydanej

przez …………………………………………………………………………………………………………...

(wypełnia się tylko w przypadku przedłużenia już zawartej umowy)

Do wniosku doł ącza si ę:
1) Oświadczenie Inwestora o posiadanym zezwoleniu na wbudowanie urządzeń, zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane – załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 57/13 z dnia 01.07.2013 r
2) Uzgodnienie lokalizacji urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego w

pasie dróg wewnętrznych, wydanego przez Wójta Gminy Oleśnica, wraz z załącznikiem graficznym,
3) Szczegółowy  plan  sytuacyjny  w  skali  1:500  lub  1:1000  z  zaznaczeniem  granic  i  podaniem  wymiarów

planowanej powierzchni zajęcia pasa  drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej
wymiarów,

4) Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, lub
zaopiniowany projekt organizacji ruchu zastępczego.

5) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym dróg wewnętrznych – w przypadku etapowego 
prowadzenia robót.

6) Oryginał pełnomocnictwa od Inwestora wraz z opłatą skarbową, gdy podmiot ten działa przez pełnomocnika.

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  mojego nr telefonu w celu  szybszego  kontaktu  ze  stroną  w w/w sprawie  zgodnie  z art.  6 ust.  1 lit.  A Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1 z późn. zm.).Jednocześnie informuję,  że strona ma prawo cofnięcia w każdym czasie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.

                                                                         ...................................................................
                                                            (czytelny podpis osoby składającej wniosek)

∗ niepotrzebne skreślić

UWAGA!
Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt. 
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Dane
zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania w w/w wniosku. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.  Podanie  danych  jest  obowiązkowe  w  wynika  z  przepisów  Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). Więcej informacji nt ochrony danych osobowych znajduje się na stronie BIP
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/



Inwestor:

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

…...........................................                        (miejscowość, data)

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

WÓJT GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że inwestycja: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

(podać  nazwę  inwestycji  dotyczącej zajęcia pasa drogowego)

będzie wykonywana zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 z, poz. 1202

ze zm.) na podstawie:

1. Decyzji o pozwoleniu na budowę nr ………………………. z dnia…………., 

która stała się ostateczna w dniu…………………… *

2. Zgłoszenia robót budowlanych z dnia …………………………………………….*

3. Art. 29a w/w ustawy. *

Prawidłowość danych  potwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

                                                            (podpis osoby składającej wniosek )

*niepotrzebne skreślić


