
Parchowo, dn.      

     
   (Wnioskodawca – Inwestor - pieczątka) 

           
                  (Adres, nr telefonu) 

     

 

Wójt Gminy Parchowo 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego / umieszczenie urządzenia w pasie drogowym  

drogi gminnej nr          

   , 

nazwa      miejscowość     lokalizacja

   . 

1. Rodzaj robót:          

   . 

2. Nr uzgodnienia:          

   . 

3. Nr pozwolenia na budowę/zgłoszenia:       

   . 

4. Wymiary i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robot: 

Element pasa Długość Szerokość m
2 

Ilość dni 
Rodzaj 

nawierzchni 

Jezdnia – do 50% szerokości      

Jezdnia – powyżej 50% do całkowitego 

zajęcia jezdni 
     

Chodnik, place postojowe i autobusowe, 

ścieżki rowerowe i ciągi piesze 
     

Pozostałe elementy pasa drogowego      

5. Wymiary i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego: 

Powierzchnia rzutu poziomego drogi zajętej przez urządzenia obce niezwiązane z 

funkcjonowaniem drogi. 

 Nazwa elementu Długość Średnica m
2
 Data od - do 

W jezdni      

W pozostałych elementach pasa 

drogowego na terenie 

zabudowanym  

     



W pozostałych elementach pasa 

drogowego na terenie 

niezabudowanym 

     

Na drogowym obiekcie 

inżynierskim 
     

6. Zajmujący pas drogowy – właściciel urządzenia: 

.            

   , 

adres:         tel.:   

   . 

7. Wykonawcą będzie:         

   , 

adres:         tel.:   

   . 

8. Kierownikiem robót (odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, 

zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku) będzie

       , 

zam.     ul.     kod  

   . 

9. Inspektorem Nadzoru będzie:        

   , 

zam.     ul.     kod  

   . 

10. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

od dnia    do dnia    t. j. dni  

   . 

Za dzień końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i 

zgłoszenie  

go do odbioru tutejszemu Zarządowi. 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 
.        . 

(podpis, pieczątka wnioskodawcy) 

 

 

Do wniosku załącza się: 



1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej 

powierzchni pasa drogowego oraz wyliczeniem zajętych powierzchni pasa drogowego. 

2. Harmonogram robót – w przypadku prowadzenia robót etapami. 

3. Projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  

z dnia 23 września 2003 r. lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest 

wymagany  

projekt organizacji ruchu. 

4. Inne           

  . 

Wnioskodawca stwierdza, ze posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt             

i moc przerobową,  

a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. 

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

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe                 

i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


