
.....……………, dnia ………………… 
 
………………………………………… 

(Imię i Nazwisko lub Nazwa)  

 
………………………………………… 
                          (Adres lub Siedziba) 

 
………………………………………… 
                                (Nr telefonu) 

Burmistrz  
Miasta i Gminy Dolsk 
 

Plac Wyzwolenia 4 
63-140 Dolsk 

 
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) wnioskuję o wydanie 
zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym. 
 

Decyzja Nr  .......................................................  z dnia  ..............................................  
(dotyczy decyzji lokalizacyjnej) 

 

1. Cel zajęcia pasa drogowego  

………………………………………………………………………………....………………. 
(budowa, przebudowa, remont, rozbiórka – czego dotyczy/nazwa zadania) 

                
2. Lokalizacja 

…………………………………………………………………………....……………………. 
(nr drogi, nr działki, miejscowość, nazwa ulicy) 

 
3. Powierzchnia zajętego pasa drogowego: 
1) jezdnia:  
a) zajęta do 20% szerokości włącznie:              dł. ……… szer. …….. pow. ……… m2 

b) zajęta od 20% do 50% szerokości włącznie: dł. ……... szer. …..…. pow. …....…m2 

c) zajęta pow. 50% szerokości:                          dł. ……... szer. …….. pow. …….…m2  

 
2) pobocze, chodnik, plac, zatoka postojowa/autobusowa, ciąg pieszy, ścieżka 
rowerowa:  

      
       dł. ………szer. ……....pow. …..…..m2 

3) pozostałe elementy pasa drogowego ( rów, pas zieleni, itp.): 

       dł. …….... szer. …..…. pow. …..….m2 

 
4. Okres zajęcia pasa drogowego 
Wnioskuje się o prowadzenie robót w pasie drogowym w następującym terminie: 



od dnia ………………….... do dnia ……………………… Liczba dni …………………… 

5. Kierownik robót (osoba odpowiedzialna za oznakowanie robót) 

…………………………………………………………………………...…..………………… 

(Imię i Nazwisko, adres, nr telefonu) 

6. Sposoby zabezpieczenia robót 

………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………..………………… 

7. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy/Wykonawcy (jeżeli dotyczy)* 

 

……………………………………………………………………………………………..…… 

(Imię i Nazwisko, adres) 

 

(*niepotrzebne skreślić) 

………………………………………… 
               ( Podpis osoby upoważnionej ) 

 
Pouczenie: 
1. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych  
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 
wymaga oddzielnego zezwolenia zarządcy drogi. 
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą 
Nr XLVII/298/18  Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r. poz. 
6121, z 2020r. poz. 1216). 
3.O wydanie zezwolenia występuje Wykonawca zajmujący pas drogowy, a jeżeli w imieniu 
Wykonawcy występuje pełnomocnik do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony 
odpisu pełnomocnictwa lub prokury albo pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.  

 
Do wniosku należy dołączyć: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – 
z podaniem jej wymiarów – 2 egz.  
2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka 
pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt 
organizacji ruchu. 
3. 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.  
4. Oświadczenie o: 
1) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub; 
2) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, lub; 
3) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy 
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.  
5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.  

 
Objaśnienia: 
Zajęta powierzchnia pasa drogowego obejmuje: miejsce wykopu i składowania urobku, powierzchnię 
zajętą pod sprzęt, barakowozy oraz składowane materiały. 


