
                                    
.…………………………………………                             Polska Cerekiew, dn…………………………. 
 
…………………………………………. 
 
………………………………………….. 
 
…………………………………………..   
(Imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba podmiotu)  

Urząd Gminy Polska Cerekiew 

ul. Raciborska 4  

47-260 Polska Cerekiew 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  

 

Na podstawie art. 40 w związku z art. 19 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2020r. poz. 470 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1264 z 

późn. zm.) 

wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

1. Cel zajęcia pasa drogowego: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………

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

2. 2. Lokalizacja i powierzchnia zajętego pasa drogowego(dla potrzeb robót):  

Element Termin 

 

Długość Szerokość Powierzchnia 

jezdnia szer. do 20%  

 

    

jezdnia szer. 20% ÷  50%      

jezdnia szer. 50% ÷ 100%      

chodnik      

pobocze      

inny element pasa 

drogowego: 

…………………………… 

    



 

Planowany okres zajęcia pasa drogowego: 

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

 

Osoba odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie prac: ...................................................................  

/ imię i nazwisko /  

......................................................................................... kontakt telefoniczny nr ............................  

         /adres/  

 

3. Opis umieszczanego urządzenia infrastruktury technicznej 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4.  Umieszczenie zgodnie z Decyzją Urzędu Gminy Polska Cerekiew uzgadniającą lokalizację 

urządzenia infrastruktury technicznej  Nr …………....................................................  

z dnia ........................................................... 

a) pas drogowy drogi gminnej z wyłączeniem obiektu mostowego: 

 prostopadle (poprzecznie) / równolegle (podłużnie) **  

powierzchnia pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia: 

dł. …………………….……. mb x Ø ……………………………........ tj. 

...................................... m2 

 

b) na obiekcie mostowym:  prostopadle (poprzecznie) / równolegle (podłużnie) 

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia 

dł. …………………….……. mb x Ø ……………………………........ tj. 

...................................... m2 

 

Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:   

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

** niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 



Do wniosku o zajęcie pasa drogowego dołączam  :  

l) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1.000 lub 1 :500, z zaznaczeniem granic i podaniem  

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy -  

z podaniem jej wymiarów oraz powierzchni zajęcia pasa;  

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.  

Dodatkowo (w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót)  

3) ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10.000 lub 1 :25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa  

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

organizacji ruchu;  

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

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji  

architektoniczno-budowlanej.  

5) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;  

6) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego  

prowadzenia robót.  

7) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.  

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnione)

………………………………………………………….

. 



 


