
…………………………….. 
                        (miejscowość i data) 

 

1.   …………………………………………….. 
      (Wnioskodawca – właściciel lokalizowanych urządzeń) 

 

 ……………………………………………..                  Wójt Gminy Kosakowo 
              (pieczęć firmowa , adres ,telefon) 

 
 

2. .…………………………………………….. 
      (Wykonawca robót) 

 

 

 …………………………………………….. 
             (pieczęć firmowa, adres, telefon) 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w celu wykonania robót 

związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa drogi, nr działki, miejscowość) 

 

1. Rodzaj prowadzonych robót  : ……………..……………………………………………………………………………………. 

 

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

2. Rodzaj użytego sprzętu mechanicznego do prac ziemnych : ……………………………………………. 
(np. minikoparka, koparka łańcuchowa, pługoukładacz, ręcznie, itd.) 

 

 Element pasa drogowego 

Długość 

zajętego 

odcinka      

(w m.) 

Szerokość 

zajętego 

odcinka         

(w m.) 

Powierzchnia 

całkowita         

(w m2) 

Rodzaj nawierzchni 

Jezdnia           

chodnik, zatoka postojowa,  

zatoka autobusowa, ścieżka 

rowerowa, ciąg pieszy, zjazdy 

        

 Pobocze, zieleńce, rowy, inne         

 

3. Rodzaj i  wymiary  urządzeń umieszczonych w pasie drogowym w wyniku prowadzonych robót: 
 

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

 

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

( dodatkowo podać numer i datę decyzji wyrażającej zgodę na lokalizację urządzenia) 

 

….……………………………. Powierzchnia urządzeń w rzucie poziomym ogółem: …………... (m2). 

 

4. Opłatę roczną ponosi Właściciel urządzenia : 
 

………..………………………………………………………………………………………………………… 
 (pełna nazwa i adres) 

 

 

…………………………………………………..... 
(podpis i pieczęć Właściciela urządzenia lub osoby 

upoważnionej z ramienia Właściciela) 

 

 

 

 



 

5. Wykonawcą robót będzie:……………………………………………..………………. 
 

……..….………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres) 

 

   ……………………………………………….... 
(podpis i pieczęć) 

6. Kierownikiem robót będzie: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię nazwisko, telefon kontaktowy) 

 

…………………………………………………... 
(podpis i pieczęć) 

7. Inspektorem nadzoru będzie: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię nazwisko, telefon kontaktowy) 

 

…………………………………………………... 
(podpis i pieczęć) 

 

8. Planowany okres zajęcia pasa drogowego od  dnia ……….…… do dnia ……..………tj. ……...dni 
 (Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania 

go protokołem odbioru do Urzędu Gminy, do tego czasu nalicza się opłatę.) 

 

9. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót uiszcza : Wykonawca /Inwestor – 

podkreślić właściwe. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem 

zajętej powierzchni pasa drogowego. 

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

drogowego oraz informacją o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt 

organizacji ruchu. 

3. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ właściwy do zarządzania ruchem. 

4. Oświadczenie o: 

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

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno – budowlanej lub o 

c)  zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

5. Harmonogram robót z podziałem na etapy. 

       6.     Kserokopię decyzji  zezwalającej na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dr. gminnej 

       7.    Oryginał upoważnienia inwestora dla wykonawcy roót  wraz z opłatą 17,00 zł.  
       8.  W przypadku  budowy  sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez podmioty niebędące  

gestorami sieci,  należy dołączyć kserokopię umowy wyrażającą wolę w zakresie treści umowy, o której 

mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.). 
 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc 

przerobową, a także rozeznane uzbrojenie terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. 

 
Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka Dyrektora przedsiębiorstwa prowadzącego prace)   

 

UWAGA: 

1. Teren zajętego obszaru pasa drogowego obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu, 

urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, jak również drogi objazdowe 

i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy. 


