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Czernikowo, dnia .............................. 

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

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

..................................................... 
Wnioskodawca występujący o zajęcie pasa drogowego 

Wójt Gminy Czernikowo 

ul. Słowackiego 12 

87-640 Czernikowo 

W N I O S E K  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

drogi gminnej nr.......................................................................................................................... 
(nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowość) 

w celu: 

 prowadzenia robót w pasie drogowym*, 

 umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*, 

 umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy*, 

 zajęcia pasa na prawach wyłączności na cele inne niż wyżej wymienione*. 

1. Pełna nazwa i adres Inwestora (Właściciela urządzeń): 

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

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

2. Pełna nazwa i adres Generalnego Wykonawcy (w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym) 

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

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

3. Lokalizacja zajęcia pasa drogowego: 

droga gminna nr ………......................, odcinek .................................................................... 

miejscowość..................................................., ulica .............................................................. 

4. Cel zajęcia …...……………………………………………………………………………... 

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

5. Określenie technologii prowadzenia robót, wykonania przejścia pod drogą: 

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

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

6. Dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót - kierownik budowy: 

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

………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, adres, telefon służbowy) 
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7. Powierzchnia, rodzaj zajętych elementów pasa drogowego oraz czas wykonywania robót: 

- jezdnia do 20% szerokości, zatoki postojowe i autobusowe - ……………….. m
2
, 

- jezdnia od 20% do 50 % szerokości     - ……………….. m
2
, 

- jezdnia powyżej 50% szerokości     - ……………….. m
2
, 

- chodniki, pobocza, place, ścieżki rowerowe   - ……………….. m
2
, 

- pozostałe elementy pasa drogowego (tereny zielone itp.)  - ……………….. m
2
, 

- drogi o nawierzchni gruntowej 

 do 50% szerokości pasa drogowego    - ……………….. m
2
 

 powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa  - ……………….. m
2
 

Okres zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót: 

od dnia …………………………….. do dnia ………………………………… 

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

i przekazania go protokołem odbioru do GZK w Czernikowie. 

8. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczanych 

w pasie drogowym w wyniku prowadzonych robót: 

- w obszarze zabudowanym      - …..………… m
2
, 

- poza obszarem zabudowanym     - …..………… m
2
, 

Okres planowanego umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 

od dnia …………………………….. do dnia ………………………………… 

9. Powierzchnia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego, powierzchnia reklam oraz inne zajęcia pasa drogowego:  

1) powierzchnia rzutu poziomego obiektu budowlanego*   - m
2
...................... 

2) powierzchnia reklamy*       - m
2
...................... 

3) inne obiekty* ……………………………………………………. - m
2
...................... 

Termin zajęcia pasa drogowego od dnia ................................. do dnia ...................................... 

10. Uzgodnienie nr .................................................. z dnia ........................................................ 

11. Numer i data wydania pozwolenia na budowę: .................................................................... 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

....................................... 
(podpis i pieczątka Wnioskodawcy) 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełen asortyment oraz odpowiedni sprzęt i moc 

przerobową do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. 

.................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załączniki do wniosku: 

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia 

reklamy - z podaniem jej wymiarów; 

2. 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; 

3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć 

dodatkowo: 

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

pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany 

projekt organizacji ruchu; 

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej 

4. inne dokumenty - na żądanie zarządcy drogi: 

- projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 

- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym - w przypadku etapowego prowadzenia 

robót. 

UWAGA! 

1. 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). 

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) wg stawek 

określonych uchwałą Rady Gminy Czernikowo Nr XXII/149/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. 

(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2009 r. Nr 67, poz. 2940) w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 


