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

(miejscowość, data)
 

 
 

………………………… 
(dane inwestora) 

        
………………………… 
(telefon kontaktowy) 

Urząd Gminy Świlcza 
       36-072 Świlcza 168 
 
 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zaj ęcie pasa drogowego oraz 

umieszczenie urz ądzeń obcych w pasie drogowym 
 
 

................................................................................................................................................................... 
(nazwa i nr drogi, odcinka, miejscowość) 

1. Rodzaj robót: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(dokładne określenie robót) 

2. Wymiar, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów na czas prowadzenia robót w pasie 

drogowym: 

a. jezdnia: 

• długość  …………………………………… [m] 

• szerokość  …………………………………… [m] 

• powierzchnia  …………………………………… [m2] 

b. inne elementy (chodnik, pobocze): 

• długość  …………………………………… [m] 

• szerokość  …………………………………… [m] 

• powierzchnia  …………………………………… [m2] 

 

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń umieszczanych w pasie drogowym: 

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

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

• termin wykonania robót: …………………………………………………………. 

 

 

 



4. Generalnym Wykonawcą będzie: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko kierownika z ramienia Generalnego Wykonawcy) 

 

5. Kierownikiem robót będzie: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko, telefon) 

 

6. Okres umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym: 

Od dnia ………………………… na okres 30 lat  

 

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu po wykonanych robotach do 

stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie do Urzędu Gminy Świlcza. 
 

 

Do niniejszego wniosku zał ączam: 

1. Plan sytuacyjny w skali (1:1000, 1:500)* z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej 

powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów. 

2. Plan orientacyjny w skali (1:10 000, 1:25 000)* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego 

3. Szkic organizacji ruchu na czas prowadzonych robót**. 

4. Informację o sposobie zabezpieczenia robót**. 

5. szczegółowy harmonogram robót**. 

6. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu. 

7. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót do organu 

budowlanego. 

8. Kopię decyzji z dnia ……………………… nr ………………………. zezwalającej na 

umieszczenia urządzenia*, obiektu*. 

     

 

Prawidłowo ść danych na wniosku potwierdzam własnor ęcznym podpisem 

 

 

……………………………………….    …….……………………………………. 
(podpis i pieczątka inwestora)      (podpis i pieczątka kierownika robót) 

 

 

 

             *    niepotrzebne skreślić 

             **  jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

     drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) 


