
                                                     
 
                                                                                                      Puchaczów ................................... 
.............................................................. 
                  nazwisko i imię 
............................................................... 
                        adres 
............................................................... 
                       telefon 

         Wójt Gminy Puchaczów  
                  ul. Lubelska 22 

                                                                                21- 013 Puchaczów 
 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 

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

nazwa i nr drogi w miejscowości 

 

Dotyczy1: 

1. Prowadzenie robót w pasie drogowym 

2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam  

4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w 

pkt 1-3. 

 

I. Rodzaj robót..................................................................................................................... 
                                                       (dokładne określenie robót) 
 

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

wykonania robót: 

• Jezdnia : 

- zajęcie jezdni do 20% szerokości   

dł...................szer.......................... pow........................m2 

- zajęcie jezdni do 50% szerokości  

dł....................szer........................pow .........................m2 

- zajęcie jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 

            dł....................szer.........................pow .........................m2 

                                                 
1 Zaznaczyć właściwe 



 

• Pobocza utwardzone, pobocza nieutwardzone na szerokości 1 m od krawędzi jezdni, 

chodników, zatok autobusowych i postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszych. 

dł........................szer...............................................pow................ m2 

 

• pozostałe elementy 

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

• Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lokalizowanych w 

wyniku prowadzenia robót 

…………………………………………………………………… 

Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia infrastruktury technicznej umieszczanego w 

pasie drogowym …………….m2 

Na okres lat ……………….. od ……………….. do …………………… 

III.  Wykonawcą będzie 
........................................................................................................................................... 

                                                          (nazwisko i imię)  
 
IV.  Okres zajęcia pasa drogowego planuje się od dnia .....................do dnia ....................... 

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i 

przekazania odbiorem robót do zarządcy. 

Wymagane załączniki: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i 

podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku 

umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów - 1 egz.; 

2. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego 

wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje 

wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy 

dołączyć dodatkowo: 



1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie 

jest wymagany projekt organizacji ruchu; 

2. Oświadczenie o: 

- posiadaniu ważnego pozwolenia  na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym 

- zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji 

- o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których 

sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

3. Harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót; 

4. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez 

pełnomocnika (art. 33 KPA). 

5. Inne załączniki 

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

Prawidłowość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

                 

 

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

data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj, miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów , powierzchnię zajętą 

przez sprzęt. 

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Puchaczów Nr XIV/93/04 i Nr XVII/102/04w 

sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dziennik .Urz. Woj. Lubelskiego Nr 166 

poz. 2358 i 2359 )  


