
          , dnia:                               r.              
         (miejscowość i data)  

             

             

             

                
  (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon) 

WÓJT 
GMINY OLSZANICA 

Olszanica 81 
38-722 Olszanica 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

             

             
(nazwa i nr drogi, odcinek, nr działki, miejscowość, od km  .....….. do km ………) 

1.        

              
(dokładne określenie robót) 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania 
robót: 
– jezdnia w poprzek - dług.        m,         szer.         m,          pow.       m² 

 rodzaj nawierzchni:        

– jezdnia wzdłuż - dług.        m,         szer.         m,          pow.       m² 

 rodzaj nawierzchni:        

– inne elementy - dług.        m,         szer.         m,          pow.       m² 

 rodzaj nawierzchni:         

– inne elementy - dług.         m,         szer.          m,          pow.        m² 

 rodzaj nawierzchni:         

– Okres zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót planuje się: 

od dnia:                                  do dnia                                   

3. Powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w pasie drogowym 
w wyniku prowadzonych robót: 
– jezdnia w poprzek - dług.        m,         szer.         m,          pow.       m² 

– jezdnia wzdłuż - dług.        m,         szer.         m,          pow.       m² 

– inne elementy - dług.        m,         szer.         m,          pow.       m² 

– inne elementy - dług.        m,         szer.         m,          pow.       m² 

Urządzenie zostanie umieszczone w pasie drogowym drogi gminnej w dniu:                            

i pozostanie na czas nieokreślony / określony do dnia:                roku, tj.         lat. 

 .................................................................... 
 podpis i pieczątka inwestora 



4. Wykonawcą robót będzie: 
       

(podać nazwę firmy) 

5. Właścicielem urządzenia po wykonaniu robót będzie: 
              

(podać nazwę firmy) 

Wymagane załączniki: 

a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali l: 1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego. 

b) Zatwierdzony „Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy 

lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu 

pojazdów lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi, przy czym powinien on określać 

sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli nie jest 

wymagany projekt organizacji ruchu jw. podać informacje sposobie zabezpieczenia robót. 

c) Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub 

prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej (kserokopia pozwole-

nia na budowę lub zgłoszenia). 

d) Harmonogram robót w pasie drogowym umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie (ilość dni zajęcia 

pasa drogowego) łącznie z przywróceniem stanu użyteczności budowli drogowych w zależności od zakresu 

prowadzonych robót. 

e) Oświadczenie wnioskodawcy, kto będzie właścicielem urządzenia umieszczonego w pasie drogowym po 

wykonaniu inwestycji. 

f) Pełnomocnictwo z opłatą skarbową. 

 .................................................................... 
 (podpis i pieczątka wnioskodawcy)

  



         , dnia:                  r.               
         (miejscowość i data)  

             

             

             

                
    (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon) 

WÓJT 
GMINY OLSZANICA 

Olszanica 81 

38-722 Olszanica 

OŚWIADCZENIE 

      będący/a inwestorem zadania pn.: 
 (Nazwa Inwestora) 

        
 (nazwa zadania) 

do zasilania         
 (rodzaj obiektu) 

na działce/kach nr         w miejscowości:         

oświadcza, że: 

w/w        
 (rodzaj obiektu) 

umieszczony w pasie drogowym gminnej drogi publicznej Nr         zlokalizowanej 

na działce nr         w m-ci:        zostanie zrealizowany w oparciu 

o art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

 .................................................................... 
 podpis i pieczątka inwestora 


