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

 ( miejscowość, data )  
.......................................................   

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

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

 (wnioskodawca,  adres, telefon)  

PESEL……………………………  

Status wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat):      

       
      Osoba fizyczna   

 Inna      

             Zarząd  Dróg Powiatowych  

                                                w  Mińsku Mazowieckim  

                                                                                   

WNIOSEK  
  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym 

robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

  

(PROWADZENIE ROBÓT)  

  

zajęcie pasa drogowego drogi Nr .............................................................................................. 

nazwa drogi ................................................................................................................................ 

w miejscowości:  ......................................................................................................................... 

dokładna lokalizacja (np. nr działki, nr budynku) ...................................................................... 

w celu wykonania .......................................................................................................................  

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

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

1. Powierzchnia  zajęcia pasa drogowego w celu wykonania w/w robót ..........................m²  

   w tym:  

     

- jezdnia do szerokości 50%     -  dł. ......... szer. .......... pow. ................... m²    

         

- jezdnia powyżej 50% jej szerokości   -  dł. ......... szer. .......... pow. .................... m²    

 

- pozostałe elementy pasa drogowego (chodnik, pobocze, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy, 

zatoki postojowe i autobusowe)     - dł. ......... szer. .......... pow. ................... m²                       

  



2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: od dnia ......................... do dn. .......................... 

tj. dni ...................  

(Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i 

przekazania go protokółem odbioru podpisanym przez przedstawiciela ZDP)  

  

3. Inwestorem robót (zgodnie  z pozwoleniem na budowę) jest: .................................................  

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

sprawę  prowadzi : Pan/i .............................................................tel. ...........................................  

4. Generalnym wykonawcą robót będzie: ....................................................................................  

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

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

5. Kierownikiem  budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z 

projektem i zezwoleniem zarządcy drogi  oraz za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie 

porządku będzie Pan/i ............................................................................................................... 

adres i telefon ............................................................................................................................  

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

6. Inspektorem nadzoru będzie Pan/i   ...................................................................................... 

adres i telefon  ...........................................................................................................................  

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

   
  

Oświadczenie wnioskodawcy:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku oraz danych osobowych  

zawartych we wniosku w celu załatwienia sprawy.  

  

  

  

  

  

  

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

                (podpis  wnioskodawcy)  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Do wniosku należy załączyć:  

1. zatwierdzony  projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa 

drogowego /dla korony drogi/, dla pozostałych elementów drogi plan orientacyjny   w skali 

1:10 000 lub 1:25 000 oraz informację o sposobie zabezpieczenia zajmowanego odcinka 

pasa drogowego,  

2. harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami,  

3. szczegółowy plan sytuacyjny  w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,  

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, bądź kserokopia,  

5. pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w 

sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego w oryginale lub poświadczone przez 

notariusza + potwierdzenie opłaty skarbowej,  

6. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi wraz z załącznikiem mapowym,  

7. inne .........................................................................................................................................  

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

 UWAGA  

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć  z co najmniej miesięcznym 

wyprzedzeniem przed planowanym zajęciem pasa.  

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy.  

  


