
......................... dnia ....................
..........................................

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

..........................................
( imię i nazwisko/ nazwa firmy)

Urząd Miasta i Gminy
W Dobrodzieniu

W N I O S E K

O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i (jeśli dotyczy) umieszczenie w pasie 
drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego

1,  Nazwa  i  adres  inwestora  zadania  bądź  wykonawcy  (  jeśli  wnioskodawca  nie  jest 
inwestorem zadania) :

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

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

2. Nazwa i adres właściciela lub zarządcy umieszczanych w pasie drogowym obiektów 
lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem lub zarządcą) :

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

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

3. Cel zajęcia i lokalizacja – nazwa drogi lub ulicy:

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

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

4. Termin prowadzonych robót: od ................................. do ..............................................
     Dokładną powierzchnię i okres zajęcia poszczególnych elementów pasa drogowego 
należy podać w harmonogramie robót stanowiących załącznik do niniejszego wniosku.

5. Powierzchnia obiektów lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania  
    drogami lub potrzebami ruchu drogowego (m2) : ..........................................................

6. Osoba odpowiedzialna za spełnienie warunków zezwolenia:

    - imię i nazwisko                                         .......................................................................

    - funkcja                                                    .......................................................................

    - adres zamieszkania                                   .......................................................................

    - nr dowodu osobistego                                .......................................................................

    - wydany przez                                            ......................................................................
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7. Nr warunków lokalizacji obiektu w pasie drogowym – jeśli zostały wydane na etapie 
    
   projektowania : .................................................. z dnia: .............................................

..............................................
                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki:

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 500 z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego,

2. projekt organizacji ruchu zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Oleśnie,
3. harmonogram robót z podziałem na zajęcie jezdni, chodnika, pobocza, innych części pasa 

drogowego (  przy  zróżnicowaniu  powierzchni  zajęcia  jezdni  w  zależności  od  szerokości 
zajęcia: do 20,  20 – 50 %,  pow. 50 %,

4. upoważnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu inwestora zadania ( gdy nie jest 
on inwestorem),

5. wniosek właściciela lub zarządcy umieszczanych w pasie drogowym obiektów lub urządzeń 
nie  związanych  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu  drogowego  z 
podaniem powierzchni rzutu poziomego tych urządzeń ( w przypadku gdy wnioskodawca 
nie jest właścicielem lub zarządcą),,

6. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 
drogowym  lub  o  zgłoszeniu  budowy  lub  prowadzonych  robót  właściwemu  organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej.


