
………………….dn………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

dane wnioskodawcy (pieczątka) 

 

                                                                                                                                                                  

Urząd Miasta i Gminy 

                                                                                                            06-450 Glinojeck 

                                                                                                                 ul. Płocka 12 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi nr  ............  /nazwa drogi/ 

 ......................................................................................................................... w m-ci  

dokładna lokalizacja .............................................. w celu wykonania

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

1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót:  

Jezdnia ...................................................................... =   ................... m2; 

Chodnik     ................................................................. =   .................. m2; 

Pobocze  .............................................................. =   ................. m2; 

Inne elementy .........................................................  =   ................... m2. 

2. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia pozostawionego w pasie drogowym 

a) w obszarze zabudowanym ..................................................................  =  ................. m2; 

b) poza obszarem zabudowanym ............................................................ =  ................. m2. 

3. Termin wykonania robót: od dn ........................... do dn ....................... tj. dni ......................  

Za okres końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przeka -

zania go protokółem odbioru do tut. Urzędu. 

4.  Inwestorem robót jest ……………………………………………………………………… 

    Sprawę prowadzi : …………………………….. tel ………………………………… 

5   Wykonawcą robót będzie ..................................................................... ……………………. 

6   Kierownikiem robot / odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, 

zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku będzie 

Pan/i ……………………………………………………………………………...................  

zam ............................................................................................................. ………………… 

nr uprawnień : ............................................... , tel .................................... ………………….. 

Do wniosku dołącza się : 

l   Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej  

powierzchni pasa drogowego.  

2.  Uzgodnienie dokumentacji   - do wglądu; 

4 Pełnomocnictwo Inwestora na reprezentowanie go w sprawach związanych z zajęciem  

pasa drogowego; 

5 Szczegółowy harmonogram robót; 

6 Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, uzgodniony w Powiatowej Komendzie Policji  

w Ciechanowie / nr typowego projektu z Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w 



pasie drogowym/ 

 

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzani własnoręcznym podpisem. 
 

 

 

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

/ podpis i pieczątka dyrektora                                      /podpis, pieczątka kierownika robót/ 

przedsiębiorstwa prowadzącego prace/ 

Potwierdza się przyjęcie robót zleconych naprawy nawierzchni i innych w 
terminie jak wyżej. 

…………………………………………………………………………………… 

/nazwa przedsiębiorstwa/ 

…………………………………………………………………………………… 
/określenie robót/ 

 

…………………………………………….. 

/podpis kierownika odpowiedzialnego za roboty naprawcze/ 

UWAGA ! 

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku,  

składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również  

drogi objazdowe, dojazdowe I wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg/'. 

2. Za zajęcia pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady  

Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia 

pasa drogowego ( Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481 z poźn. zm.) oraz Rady Miejskiej w Glinojecku  z 

dnia 12 lutego 2010 r. Nr XXXI/188/2010  w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa 

drogowego. 

 

 

Numer konta bankowego: 22 8229 0005 0000 0912 2000 0230 Bank Spółdzielczy w Glinojecku 


