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

 
 
1. …………………………………………….. 
      (Wnioskodawca – Inwestor) 
 

 ……………………………………………..                  Wójt Gminy Kosakowo 
 
 
2.…………………………………………….. 
      (Wykonawca robót / pieczęć firmowa) 
 
 
 …………………………………………….. 
     (dokładny adres, telefon) 
 
 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

 w celu wykonania zjazdu  
(decyzja wystawiana na Inwestora) 

 

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

(nazwa drogi lub odcinka, miejscowość) 
 
1. Rodzaj prowadzonych robót: 

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

(opisać zakres robót z podaniem rodzaju materiału, z którego ma być wykonany zjazd) 
 

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

2.         Powierzchnia zajęcia elementu pasa drogowego w m2  i  rodzaj nawierzchni:  
 

 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 

        

 Pobocze, zieleńce, rowy, inne         

 
 
 
…………………………………………………... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej z ramienia Właściciela) 

 
 

 
3.   Generalnym Wykonawcą robót będzie: 

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

        (nazwa i adres) 
 

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

 
 
 
 
 



4.     Kierownikiem robót będzie: 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
        (adres, numer dowodu osobistego) 
 
 

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

 
5.      Inspektorem nadzoru będzie: 
 

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

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

 
 Okres zajęcia pasa drogowego planuje się (lub wg załączonego harmonogramu): 

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

                (Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu  pierwotnego i 
przekazania go protokołem odbioru do Urzędu Gminy). 

 
 
 
Do wniosku dołącza się: 

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 (Starostwo 
w Pucku). 

4. Pozwolenie na budowę lub oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę zjazdu, 
w przypadku przebudowy zjazdu zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych właściwemu 
organowi administracji architektoniczno – budowlanej. 

5. Szczegółowy harmonogram robót. 
       6.    Uzgodniony projekt  zjazdu na drogę gminną (do wglądu). 
 
 
 
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 Kosakowo. 


