
VERTE 

 

 

……………………………………………………………    .………………….……………, dnia ………………… r. 

(Wnioskodawca – imię i nazwisko lub nazwa)      

…………………………………………………………… 
(Adres wnioskodawcy) 
 

……………………………… 

(Telefon) 
 
  
Pełnomocnik do doręczeń – imię i nazwisko   
…………………………………………………………….                             

(Adres pełnomocnika)  

 

……………………………….     

(Telefon) 
 

                   
 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU 
PROWADZENIA ROBÓT LUB POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI 
 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego……………………………………………………... 

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

(nazwa ulicy, lokalizacja, nr działki, obręb) 

 
W celu prowadzenia robót polegających na ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(dokładne określenie rodzaju i zakresu robót) 

 
Termin zajęcia pasa drogowego: od dnia ………………….. do dnia ……………………… tj. dni…….. 

Za okres końcowy uważa się przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go protokołem odbioru do Urzędu Gminy.  

 

Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania ww. robót 
 

JEZDNIA: nawierzchnia …………………………………………. 
 
-rozkop:             długość…………(m) szerokość………(m) powierzchnia…………..(m2) 
-zajęcie pasa:            długość…………(m) szerokość………(m) powierzchnia…………..(m2) 
  
CHODNIK: nawierzchnia ………………………………………. 

 

-rozkop:             długość…………(m) szerokość………(m) powierzchnia…………..(m2) 
-zajęcie pasa:            długość…………(m) szerokość………(m) powierzchnia…………..(m2) 
 

POBOCZE: nawierzchnia ……………………………………….. 

 

-rozkop:             długość…………(m) szerokość………(m) powierzchnia…………..(m2) 
-zajęcie pasa:            długość…………(m) szerokość………(m) powierzchnia…………..(m2) 
 

Prace zostaną wykonane metodą: całkowitego rozkopu drogi,  rozkopu połówkowego drogi * 

1. Inwestor:…….………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Osoba odpowiedzialna za teren budowy: ……………………………………………………………………. 

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

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres,  nr telefonu) 

Urząd Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie 
ul. Rynek-Ratusz 1,  

55-080 Kąty Wrocławskie 



 

 

3. Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………. 

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

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres,  nr telefonu) 
 

 

 

Oświadczam, że w przypadku podania błędnych danych, względnie prowadzenia robót w miejscu innym niż 

wskazanym w decyzji, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu. Oświadczam, że 

zapoznałem się ze stawkami opłat i zasadami płatności za zajęcie pasa drogowego  

w celu prowadzenia robót w pasie drogowym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że za zajęcie pasa drogowego 

bez zezwolenia zarządcy drogi (lub bez zawarcia umowy), z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w 

zezwoleniu zarządcy drogi (lub w umowie) bądź o powierzchni większej niż określona  

w zezwoleniu zarządcy drogi – Zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w 

wysokości 10 – krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

 

 

         ……………………………………….…. 

        Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500 lub 

1:1000; 

2) kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia; 

3) oświadczenie o sposobie zabezpieczenia i oznakowania robót lub zatwierdzony projekt organizacji ruchu –  

w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo 

powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych; 

4) harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót); 

5) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis 

pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa**.  

 

ODBIÓR DECYZJI ***: 

w siedzibie tut. Urzędu; 

za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany we wniosku; 

przez osobę upoważnioną pisemnie przez uprawnionego**. 

 

  

………………………………………… 

Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika 

 

 
 
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044). wydanie 
decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej. 
 
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI PRZED PLANOWANYM 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

 

 

 

 


