
Świecie, dnia................................. 

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

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

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

                        (wnioskodawca) 

        

                 Gmina Świecie  

      Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

       i Gospodarki Komunalnej 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

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

(nazwa i nr drogi oraz miejscowość i lokalizacja) 

 

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

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

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

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

1. Rodzaj planowanych robót: 

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

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

2. Rodzaj oraz powierzchnia elementu pasa drogowego: 

Jezdnia: powierzchnia.....................................m2 

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

Pobocze: powierzchnia.....................................m2 

Chodnik: powierzchnia.....................................m2 

3. Rodzaj oraz powierzchnia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

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

miejsce umieszczenia:   w obszarze zabudowanym/poza obszarem zabudowanym* 

4. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: 

Od................................................Do...........................................Ilość dni............................. 



5. Osobą odpowiedzialną za prowadzone roboty, bezpieczeństwo ruchu drogowego  

oraz czystość i porządek w rejonie robót jest: 

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

Adres zam.................................................................................................................... 

Telefon:........................................................................................................................ 

6. Właściciel urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi: 

Nazwa:......................................................................................................................... 

Adres :…...................................................................................................................... 

Telefon:........................................................................................................................ 

7. Informacja o zabezpieczeniu robót: 

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

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

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

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

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

     

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

    podpis wnioskodawcy lub osoby                                 podpis właściciela urządzenia 

upoważnionej      

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny z w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. 

2. W przypadku jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ograniczenie widoczności 

projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

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

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)* 

3. Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli  nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.* 

4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego. 

5. Oświadczenie o: 

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub  

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej lub 

c) 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. 

d) Uzgodniona dokumentacja techniczna – DO WGLĄDU. 

e) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – ALTERNATYWNIE. 

 

* niepotrzebne skreślić 


