
…………………. dnia ………………. 
 

Imię wnioskodawcy* 

Nazwisko wnioskodawcy *  

Adres wnioskodawcy  
 
 

Telefon kontaktowy 
WÓJT GMINY 

NOWE MIASTO LUBAWSKIE 
(Referat Inwestycji i Rozwoju) 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 

w celu prowadzenia robót  

 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi  

.................................................................................................................................................................... 
(Nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości oraz od km . ............ do km .............) 

1. Rodzaj robót: 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
(dokładne określenie robót) 

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

robót: 

- jezdnia do 20% /od 20%-50%/ powyżej 50% * –   

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

rodzaj nawierzchni 

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

- chodnik/ pobocze* - 

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

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

- place / ścieżki rowerowe*  

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

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

- ciągi piesze / pieszojezdne* - 

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

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

- pasy dzielący* -  

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

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

  



- inne elementy .........................................................................................................-   

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

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

(w pozycji „inne elementy” należy wymienić każdy element drogi, który będzie zajęty w celu prowadzenia robót, z podaniem wymiarów 

i wyliczeniem zajętej powierzchni) 

 
3. Wykonawcą będzie*:  

............................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko kier. z ramienia Wykonawcy) 

4. Kierownikiem robót będzie: 
............................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko, tel. służbowy) 

zamieszkały w ....................................................................................  
Nr dowodu osobistego ..........................wydany przez 
..............................................................................  

5. Inspektorem nadzoru będzie*  
............................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko, instytucja tel. służbowy) 

6. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 
od dnia .................................................................. do dnia ................................................................... 

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania 
go protokółem odbioru do tutejszego Zarządu. 

∗ niepotrzebne skreślić 
**  jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków  zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego  (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) 
 
Do wniosku dołącza się: 
 
1) plan sytuacyjny w skali (1:1000, 1:500 z  zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej 

powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów, 
2) plan orientacyjny w skali (1: 10 000, 1: 25 000) z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego 
3) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót zatwierdzony przez  

................................................................................................................................** 
(właściwy organ zarządzający ruchem) 

4) informację  o sposobie zabezpieczenia robót,** 
5) szczegółowy harmonogram robót,** 
6) uzgodnienia dokumentacji - do wglądu, 
7) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do organu 

budowlanego. 
8) Kopię decyzji z dnia......................... nr ..............................zezwalającej na zlokalizowanie 

urządzenia, obiektu w pasie drogowym. 
9) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba 

reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem  potwierdzenia wniesienia zapłaty 
opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł ( dokonanej na konto lub w kasie Urzędu 
Miasta właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku). 

 
 
 
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 

 
 

................................................................... 
(Podpis i pieczątka  inwestora )

 
 

................................................................... 
(podpis, pieczątka kierownika robót) 


