
 

URZĄD GMINY SULIKÓW 
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików 

tel. 75 77 87 288/289, fax: 75 77 56 922 
e-mail: ug@sulikow.pl 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI  

W CELU PROWADZENIA ROBÓT 

 

Wnioskodawca:   …………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko / nazwa firmy) 

Adres:     …………………………………………………………………………………………………… 

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

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

Telefon:    …………………………………………………………………………………………………… 
(stacjonarny/komórkowy, e-mail) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(numer drogi / nazwa drogi / numer działki ewidencyjnej, miejscowość) 

1. Cel zajęcia pasa drogowego:………………………………………………………… ………………………………… 

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

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

2. Wykonawca / zajmujący pas drogowy: …………………………………………………………………………… 

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

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

(imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy) 

3. Kierownik robót: 

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

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

(imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy) 

4. Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego: 
 

1) planowany okres zajęcia pasa drogowego: 
 

 od dnia …………………………………… do dnia …………………………………… 

 od dnia …………………………………… do dnia …………………………………… 

 od dnia …………………………………… do dnia …………………………………… 

  



2) powierzchnia zajęcia pasa drogowego: 
 

 jezdnia:    długość: …………… szerokość:…………… = ………………… m2 

 chodnik/ciąg pieszy: długość: …………… szerokość:…………… = ………………… m2 

 pobocze:   długość: …………… szerokość:…………… = ………………… m2 

3) Ilość dni ograniczenia w ruchu drogowym z powodu zajęcia: 
 

 do 20% szerokości jezdni:  

od dnia …………………… do dnia …………………… razem ilość dni:……… 

 od 20% do 50% szerokości jezdni:  

od dnia …………………… do dnia …………………… razem ilość dni:……… 

 powyżej 50% szerokości jezdni:  

od dnia …………………… do dnia …………………… razem ilość dni:……… 

5. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń umieszczonych w pasie drogowym wynosi 

(każde urządzenie osobno): 

……………………………………………… ……………… m2  …………………………………………………… 
            (nazwa urządzenia)  (powierzchnia)  (pieczęć i podpis właściciela urządzenia) 

 

……………………………………………… ……………… m2  …………………………………………………… 

            (nazwa urządzenia)  (powierzchnia)  (pieczęć i podpis właściciela urządzenia) 

 

……………………………………………… ……………… m2  …………………………………………………… 

            (nazwa urządzenia)  (powierzchnia)  (pieczęć i podpis właściciela urządzenia) 

 

 

         RAZEM: ……….…… m2 

 

 

 

………………………………………  ……………………………...................... 
      (data)    (pieczęć i podpis inwestora) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

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

powierzchni zajęcia pasa drogowego; 

2) zatwierdzony projekt 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. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym 

powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym  

lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej, lub zamiarze budowy; 

4) w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika dołączyć należy pełnomocnictwo od inwestora  

wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, jeżeli 

pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ oraz jeżeli udzielone zostało 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). 


