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ul. Przecławczyka 5,   38-100 Strzyżów,  tel.  /0 - 17/ 276 13 54, fax.  /0 - 17/ 276 32 19 
e-mail: gmina@strzyzow.pl,     www.strzyzow.pl 
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……….........................…………..…….......................... ………………………  
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)             (miejscowość, data) 

 

……………..................…………..………..................... 
 (adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy) 

 

……………...……..........................………………........  
(telefon)  

BURMISTRZ STRZYŻOWA 

ul. Przecławczyka 5 

38-100 Strzyżów 
 
 

W N I O S E K 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA 

ROBÓT I UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI  

 ZARZĄDZANIA  DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 

  

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

w miejscowości  .....................………….…….........................   droga -ulica   ...............…….…….............................. 

w celu wykonania …………………………………………………………………………………………...…………….. 

Wykonawca…………………………………………………………………………...…………………………………..… 

Adres ...………………………………………………………………………………...…………..…………………….……. 

 

1. Powierzchnia zajętej jezdni - chodnika: 

- długość .................. m,  - szerokość ................. m, - powierzchnia   .................... m 
2
 

2. Powierzchnia zajętego pozostałego elementu pasa drogowego: 

- długość .................. m,  - szerokość ................. m, - powierzchnia   .................... m 
2
 

3. Planowany okres zajęcia pasa drogowego: od    .......…................ do   ....……....…........….. 

4. Powierzchnia umieszczonych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego (Uwaga: opłata uiszczona corocznie na podstawie art. 40 ust 13a 

ustawy z dnia 21   marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) o drogach publicznych) 

- długość ……. m, szerokość …….. m, powierzchnia rzutu poziomego ………..….. m 
2
 * 

na okres ……………………………………………… . 

5. Ponadto informuję, że nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym spowodowanym: 

1/ zajęciem powyżej 20 % szerokości jezdni na okres ………. dni (dnia) *, 

2/ całkowite zajęcie jezdni na okres ………… dni (dnia). * 

.................................................... 
(Podpis) 

ZAŁĄCZNIKI: 
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 /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. 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.* 

4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu   umieszczonego w pasie drogi lub o zgłoszeniu budowy 

lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej.*za  
 

5,00 zł*      jeżeli dotyczy 


