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

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

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

...................................................................... 
 (imię i nazwisko wnioskodawcy, 

 adres zamieszkania, numer telefonu) 

 

Burmistrz Gminy Rymanów 

ul. Mitkowskiego 14a 

38-480 Rymanów 

 
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
 
.............................................................................................................................................................................  

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

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

.............................................................................................................................................................................  
(dokładne określenie planowanych do wykonania robót) 

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

 
 Jezdnia -  dł. ..............................  szer. ..........................  pow. .........................  

 Chodnik -  dł. ..............................  szer. ..........................  pow. .........................  

 Pobocze -  dł. ..............................  szer. ..........................  pow. .........................  

 Zieleniec -  dł. ..............................  szer. ..........................  pow. .........................  

 Inne elementy pasa -  dł. ..............................  szer. ..........................  pow. .........................  

 
3. Urządzenie niezwiązane z funkcjonowaniem drogi planowane do umieszczania w pasie drogowym 

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

4. Wykonawca robót: 
 

.............................................................................................................................................................................  
(nazwa, adres, telefon) 

5. Kierownik robót: 
.............................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko, adres, nr uprawnień) 

 
 

6. Inspektor nadzoru: 
.............................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko, adres, nr uprawnień) 

(miejscowość, data) 



 
7. Okres zajęcia pasa drogowego: od dnia …………..……………. r. do dnia ……….….…………….. r.  

 
8. Płatnik opłaty za zajęcie pasa drogowego : ................................................................................................... 

 
 

9. Wymagane dokumenty: 
 

a) kserokopia decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 
b) kserokopia opinii ZUD wraz z szczegółowym planem sytuacyjnym w skali 1:500 lub 1:1000                             

z zaznaczeniem granic działek i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 
c) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym lub informację                  

o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu), 
d) dokumentacja projektowa w zakresie dotyczącym pasa drogowego, 
e) oryginały dokumentów do wglądu, 

f) ………………………………………………………………………………………………………….... 

g) …………………………………………………………………………………………………………… 

h) …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 
 
 
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (podpis i pieczątka inwestora) 

UWAGA: 
 
 Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego do czasu 

zakończenia wykonywanych robót w pasie drogowym. 
 Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania materiałów, 

powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe. 
 Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 
 Złożenie wniosku nie upoważnia do zajmowania pasa drogowego, które może nastąpić dopiero po uzyskaniu 

decyzji (zezwolenia). 
 Decyzja wydana do niniejszego wniosku wchodzi w życie z dniem upływu terminu składania odwołań, tj. 14 dni 

od jej doręczenia zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub w krótszym terminie                     
w przypadku pisemnego oświadczenia Inwestora o nie odwoływaniu się od decyzji. 

 Za dzień zwolnienia przyjmuje się datę odbioru pasa drogowego przez pracownika Urzędu Gminy Rymanów. 
 


