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…………………………………….              …………………….. dnia ……………………. 

(wnioskodawca)            

            

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu 

                                 ul. Gryfitów 8 

                                                                                      78-100 Kołobrzeg 

 

 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nr i nazwa ulicy / drogi / miejscowość) 

1. Rodzaj robót: 

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

  

2. Powierzchnia zajęcia poszczególnych elementów pasa drogowego: 

 

- jezdnia: 

 /do 50% szerokości/ :   dł. ………(m)      szer. ………(m)     pow. ………(m
2
)  

/powyżej 50% do 100% szerokości/ dł. ………(m)      szer. ………(m)     pow. ………(m
2
) 

- chodnik, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa i ciąg pieszych*:        

       dł. ………(m)      szer. ………(m)     pow. ………(m
2
) 

- pobocze (pas zieleni):    dł. ………(m)      szer. ………(m)     pow. ………(m
2
) 

 

3. Powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego: 

- w jezdni:    dł. ………(m)      szer. ………(m)     pow. ………(m
2
) 

- pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym:  

       dł. ………(m)      szer. ………(m)     pow. ………(m
2
) 

- pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym:  

       dł. ………(m)      szer. ………(m)     pow. ………(m
2
) 

      

4. Zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo 

powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych: 

(tak/nie)* - w przypadku zaznaczenia odp. „tak”: 

………………………………………………………………………………………………..………. 
(nazwa i data projektu organizacji ruchu) 

5. Wykonawcą robót będzie: 

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

6. Kierownikiem robót będzie: 

………………………………………………………………………………………………..………. 
(imię i nazwisko, tel. służbowy) 

 

7. Inspektorem nadzoru będzie: 
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………………………………………………………………………………………………..………. 
(imię i nazwisko, podpis i pieczątka) 

 

8. Okres zajęcia pasa drogowego:  od dnia  ..................................... do dnia ........................................  

9. Okres umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej:  od dnia  ............................................ 

do dnia .........................................  

10. Oświadczenie: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) oświadczam, 

iż posiadam /ważne pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy / * w celu wykonania: 

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

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

na drodze powiatowej …………………………………………………………………………...…… 

w miejscowości …………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

Do wniosku dołącza się: 

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego, 

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu – w przypadku gdy jest wymagany, bądź  informacja                    

o sposobie zabezpieczenia robót – w przypadku gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

(*) właściwe zaznaczyć 


