
 

 

………………………………………. dnia ….. / ……/………….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

(wnioskodawca,adres, telefon)  

       Urząd Gminy Czerwonka 

Czerwonka Włościańska 38 

                    06-232 Czerwonka 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  

w pasie drogowym 

 

drogi gminnej………………………………………………………………………………………………………........... (nazwa drogi) 

na odcinku……………………………………………………………………………………………………………………….. (lokalizacja)  

1.Rodzaj robót : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wymiary, powierzchnia zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót: 

- jezdnia : 

 zajęta  do 20% szerokości włącznie dł. ……………… szer. ……………… pow. ………………….. m2 

zajęta  do 50% szerokości włącznie dł. ……………… szer. ……………… pow. ………………….. m2 

 zajęta  powyżej 50% szerokości dł. …………………… szer. ……………… pow. ………………….. m2 

 chodnik, pobocze, place, ścieżki : dł. .. ……………… szer. ……………… pow. ………………….. m2 

 

- jezdnia nieutwardzona (gruntowa): 

 z ograniczeniem kierunków ruchu dł. ………………. szer. ……………… pow. …………………… m2  

 przy całkowitym zamknięciu ruchu dł. …………….. szer. ……………… pow. …………………… m2 

chodnik, pobocze, place, ścieżki : dł. .. ……………… szer. ……………… pow. ………………….. m2 

3. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

od dnia: ………………………………………… do dnia : …………………………………………….. razem dni: …………………… 



 

 

 

4. Inwestor : 

a/ nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b/adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c/ telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, że na wykonanie robót posiadam zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Makowie 
Mazowieckim/ decyzję o pozwoleniu na budowę Nr ………………………………………………………………………….. 

z dnia …………………………………………. wydaną przez ……………………………………………………………………………….. 

6. Wykonawca robót: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres ……………………………………………………………………………………………………. tel: ……………………………………… 

7. Sposób zabezpieczenia robót: znaki, bariery, taśmy, itp./ w przypadku gdy nie jest wymagany 
projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót ………………………………………………………………………… 

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

8. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu: 

a/ imię i nazwisko : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b/ telefon służbowy: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do wniosku załącza się: 

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zakreślonym kolorem czerwonym 
obrys zajętej powierzchni pasa drogowego. 

 

Uwaga!  

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania 
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt budowlany, barakowozy. 

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobiera się zgodnie z ……………………………………………….......... 

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

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

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

………………………………………………… 


