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

                                        
(miejscowość, data)  

………………………………... 

 

………………………………… 
(dane Wnioskodawcy)

  

Zarząd Powiatu Górowskiego 

ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra 

 

WNIOSEK 

 
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr .………..………....,  

nazwa ………………………………………………………w miejscowości…………..………………..…….    

ul. ....................................................................................... w celu: 

A.* prowadzenia robót w pasie drogowym, tj. ................................................................................................ 

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

(określenie rodzaju przewidywanych robót) 
 

Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót wraz z wykonaniem całości prac  

i odbudową konstrukcji nawierzchni oraz wykonania oznakowania poziomego, pionowego zgodnie z 

projektem organizacji ruchu docelowego zajmowanych elementów pasa drogowego (wg zestawienia 

elementów zajęcia pasa drogowego): 

       od ................................... do ................................... 
 

Płatnikiem z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym jest: ......................................................................... 

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

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

(nazwa i adres) 

B.* umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. ................................................................................. 

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

(określenie rodzaju umieszczanego urządzenia) 

 

Planowany okres zajęcia umieszczanego/umieszczonego* urządzenia infrastruktury technicznej 

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego określam na czas: 

 

      od ................................... do ................................... 
                   (czas należy podać w latach, w których planowane jest umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) 

 

Podmiotem, obciążanym corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym jest: ........................................................................................................................... 

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

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

(nazwa i adres) 

* niepotrzebne skreślić 
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Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót, w tym za zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z projektem 

organizacji ruchu: 
 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................... 

 

zamieszkały(a) ....................................................................................................................................... 

(dokładny adres, kod pocztowy) 

 

telefony kontaktowe: .............................................................,  ............................................................. 

         (służbowy)             (prywatny) 

 

 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 

 
 Rodzaj i obmiar elementów** 

 
a)     JEZDNIA: długość ................ [m]      szerokość ................ [m] 

 

rodzaj nawierzchni ........................................ 

 

b) CHODNIK: długość ................ [m]      szerokość................ [m] 

 

rodzaj nawierzchni ........................................ 

 

c) POBOCZE: długość ................ [m]      szerokość ................ [m] 

 

rodzaj nawierzchni ........................................ 

 

d) RZUT POZIOMY URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

 

długość ................. [m]       szerokość (średnica) .................... [m] 

** - teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, 

powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy itp. 

 

Do wniosku załączam: 

 
1. Projekt organizacji ruchu zastępczego uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno – budowlanej. 

3. Uzgodnienie zarządu drogi powiatowej dotyczące lokalizacji obiektów, urządzeń, instalacji  

w pasie drogowym (projekt budowlany). 

4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadkach etapowego prowadzenia 

robót.*** 

5. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót. 
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6. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor zadania (wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu) 

będzie reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo oraz substytucja 

pełnomocnictwa ( tzw, pełnomocnictwo wtórne)  podlegają  opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł 

( z opłaty tej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego , jednostki budżetowe) na konto 

organu podatkowego , właściwego  z uwagi na miejsce złożenia dokumentu. 

7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą . 

 

  

 

 

                                                           ......................................................................................... 
           (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy) 

 

 

 

UWAGA ! 

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji 

zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez zarząd  drogi. 

Zarząd  drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów. 
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HARMONOGRAM ROBÓT - dot. zajęcia pasa drogowego*** 

L.p. 
Nr 

drogi 

Charakterystyka odcinka drogi 

(miejscowość, ulica, nr 
posesji,nr działki) 

Czasowe zajęcie pasa drogowego z wyliczeniem powierzchni (m2) Termin zajecia pasa drogowego 

jezdnia 

chodnik pozostałe elementy pasa drogowego od do do 20% 

zajmowanej 

szerokości 

powyżej 20% 

do 50% 

zajmowanej 

szerokości 

powyżej 50% 

zajmowanej 

szerokości 

1 2 3 5 6 7 8 9 15 16 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
*** Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym wypełnia się w przypadkach etapowego prowadzenia robót. 

 

 

        

……………………………………………………………… 

        

Pieczęć i podpis 

 


