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Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w ulicy: 

………………………………………………………………………………………… 

w celu: 
należy wypełnić punkty 1), 2), lub 3) w zależności od rodzaju zajęcia pasa drogowego 

1) prowadzenia robót polegających na: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

w terminie od dnia …………………… do dnia …………………… . 

Zajęcie dotyczyć będzie: 

- …… % szerokości jezdni:  dł. ......... m   X   szer. ......... m  =  .......... m2 

- …… % szerokości chodnika:  dł. ......... m   X   szer. ......... m  =  .......... m2 

- …… % pozostałych elementów pasa drogowego  (poboczy, placów, zatok postojowych 
  i autobusowych, ścieżek rowerowych itp.): 

     dł. ......... m   X   szer. ......... m  =  .......... m2
 

 

Uwaga! We wniosku należy uwzględnić całkowitą zajmowaną powierzchnię z uwzględnieniem obszaru 
odgrodzonego zastawami i taśmami ostrzegawczymi, a także terenu zajętego pod składowanie materiałów, 
sprzęt, odkład urobku itp. 

 
 
 



2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, 
o powierzchni rzutu poziomego: 

dł. ........... m   X   średnica zewn. ........... m    =    .............. m2 

tj.  ........................................................................................................................................ . 

Sposób wykonania robót ..................................................................................................... . 

Urządzenia pozostaną w pasie drogowym w okresie 

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

3) umieszczenia w pasie drogowym reklamy o wymiarach: 

szer. ........... m   X   wys. ........... m   X    liczba stron ...........   =    .............. m2 

Nośnikiem reklamy będzie……………………………………...…………………..…… . 

Reklama będzie umieszczona w pasie drogowym w okresie 

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

Posiadamy moc produkcyjną oraz pełne zabezpieczenia materiałowe i sprzętowe dla 
wykonania robót podstawowych, zobowiązujemy się do wykonania robót zgodnie 
z PN, sztuką budowlaną i ustaleniami technicznymi wynikającymi z protokołu 
ZUD Nr ………………………………………... z dnia ……………………………………. . 

Przyjmujemy odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe oznakowanie  
i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z …………………………………………………… . 

W okresie 24-miesięcznej gwarancji zobowiązujemy się do czuwania nad stanem 
technicznym nawierzchni i urządzeń w miejscu robót oraz przyjmujemy na siebie 
odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe zarówno 
w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym. 

Niniejszy wniosek  po wydaniu zezwolenia przez zarządcę drogi nabiera mocy dwustronnej umowy. 
 
Załączniki –  str. 3. 
 
Podane we wniosku oraz w załączonych do wniosku dokumentach dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Miejski w Płońsku, w celu rozpatrzenia 
wniosku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

 
 
 

......................................................... 
podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE 

do wniosku o uzyskanie zezwolenia 
na zajęcie pasa drogowego** 

 
 
 

1. 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. 

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. 

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót do wniosku 
należy dołączyć dodatkowo: 

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.  

 
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót, zarządca 
drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów: 

 
5. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym. 
6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach 

etapowego prowadzenia robót.  
7. Opinia ZUD. 
8. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) udzielone przez 

Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych 
z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 
 

 
 

** podkreślić załączone 
 


