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

…...........................................
    (wnioskodawca - inwestor)      

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

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

I W celu prowadzenia robót
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(Nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości)

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  powyŜej 50 % szerokości
pobocze, chodnik, plac, zatoka,

ciąg pieszy, ścieŜka rowerowa
inne elementy pasa drogowego

( np.: rów, pas zieleni )

3. Planowany termin zajęcia pasa drogowego:
od dnia ................................................... do dnia .............................................................

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

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uwaŜa 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. słuŜbowy) 

6. Inspektorem nadzoru będzie...................................................................................................
(Imię i nazwisko) 

….............................................. …........................................
       (podpis i pieczątka kierownika robót)                              (podpis i pieczątka osoby składającej wniosek)



II  W celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

....................................................................................................................................................................
(Nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości)

w celu umieszczenia...................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
1. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:
Lp. Wyszczególnienie Długość ( m ) Szerokość ( m ) Powierzchnia (m²)

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

2. Termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieŜącym roku:
od dnia ….......................... do dnia 31.12.20.....r. tj. …...................... dni.

3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na lata następne na okres od
dnia 01.01.20.....r. Do dnia 31.12.20....r. tj. przez okres ….............lat.

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

4. Właścicielem urządzenia jest:
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
  

5. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji nr
….......................................................................... z
dnia..................................................................... wydanej
przez.......................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
.....

Do wniosku doł ącza się:
1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali (1:1000, 1:500)* z   zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) Ogólny plan orientacyjny w skali (1: 10 000, 1: 25 000)* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa

drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeŜeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu

3) projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez  ............................................................**
                                                        (właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem)

4) szczegółowy harmonogram robót – w przypadku etapowego prowadzenia robót
5) pozwolenie na budowę lub oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu

budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
6) pełnomocnictwo od Inwestora (dokonana opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.)
7) kopię decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia*, obiektu*, lokalizację  zjazdu w pasie

drogowym*.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                         ...................................................................
                                                            (podpis, pieczątka  osoby składającej wniosek )

∗ niepotrzebne skreślić
**  jeŜeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481)

UWAGA!



Wniosek na zajęcie pasa drogowego naleŜy złoŜyć  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. Za zajęcie pasa drogowego pobiera
się zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Z 2007r.  Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) opłaty. Stawki opłat są określone 
w Uchwale Nr XXVI/114/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego    


