
 
.............................................................................................................. 
   imię i nazwisko ( nazwa)  podmiotu występuj ącego o zajęcie pasa drogowego 

 

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

                adres (siedziba) numer NIP lub PESEL oraz   tel. kontaktowy 

dnia .......  . ..... . 20.... 

 Wójt Gminy Kaw ęczyn 
Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn, tel. 63 2885932   

WWNNIIOOSSEEKK  
o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych 
       

ZłoŜony na podstawie: 

Pozwolenia na budowę  
wydanego przez  Starostę Tureckiego 

 
nr AB - ...................................... z dnia ........................................ 

Zgłoszenia zamiaru wykonywania  
robót budowlanych do Starostwa 

 
nr AB- ....................................... z dnia ......................................... 

Udzielenia zezwolenia  
przez Gminę Kawęczyn, decyzja, 

uzgodnienie 

 
nr DiK - .................................... z dnia ........................................ 

 
Lokalizacja zajętego odcinka pasa drogowego  :  

Nr drogi:   

Nazwa drogi (nazwa ciągu drogi):  

Na odcinku (miejscowość) :  
 

Administracyjny  
obszar zabudowy 

* niepotrzebne skreśli ć 

w granicach 
administracyjnych 

miast 

poza granicami 
administracyjnymi 

miast 

na obiektach 
mostowych 

 

CZĘŚC I – zgodnie z art.40 ust.2 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych 
 
DOTYCZY PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM 
 

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego :  

jezdnia 

do 20% szerokości jezdni  
...................... m2 

od 20% do 50% szerokości jezdni  
...................... m2 

powyŜej 50% szerokości jezdni  
...................... m2 

ciągów pieszych  
chodnika, placów, ścieŜek rowerowych 

 
  ...................... m2 

pozostałych elementów pasa drogowego  
pobocze, rów, pasy zieleni 

 
...................... m2 

RAZEM 
powierzchnia zajęcia pasa drogowego 

 
...................... m2 

 

w celu wykonania : ........................................................................................................................................................ 

Planowany okres zajęcia pasa drogowego : 

 
Od dnia .............................................  do dnia .............................................  - łącznie ........................................ dni 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie robót : .......... ...................................................................................................... 

Zamieszkały (adres) : ...................................................................................................................................................... 

                                                                                          ................................................................................................ 
                                                                                            podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót 

 
 



 

CZĘŚC II – zgodnie z art.40 ust.2 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych 

 
DOTYCZY UMIESZCZANIA W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

Rodzaj urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym:  

1  

2  

3  

4  

 
 

Powierzchnia infrastruktury technicznej urządzeń umieszczonych w pasie drogowym:  

1 
 

...................................................................................... m2 

2 
 

...................................................................................... m2 

3 
 

...................................................................................... m2 

4 
 

...................................................................................... m2 

RAZEM powierzchnia urządzeń 
 

...................................................................................... m2 
 
                                  

Planowany okres umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym: 

 
Na czas nie określony od dnia ..... . .......... 20.... roku   

Oświadczenie: 

Oświadczam, Ŝe jestem właścicielem w/w urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt.2 
ustawy o drogach publicznych.  
                                                                              
                     
                                                                                            ............................................................................................................... 
                                                                          podpis właściciela urządzenia umieszczanego w pasie drogowym 

                                                                                                 adres (siedziba) oraz   tel. kontaktowy 
 
 
Załączniki do wniosku stanowią : 
 
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego  
2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeŜeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub 
pieszych, jeŜeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu to informacja o sposobie zabezpieczenia robót. 

3. oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 
zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – 
budowlanej (kserokopia tych dokumentów) 

4. stosowne upowaŜnienia      
 
                                                                                                                                           ........................................................... 

                                                                                                        podpis wnioskodawcy 


