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............................................... 
                                                                                                          (miejscowość i data) 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
            (wnioskodawca) 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
          (adres, nr telefonu) 

Urząd Gminy Opatów 
                                                                                                                   ul. Kościuszki 27 
                                                                                                                    42-152 Opatów 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 
 

1. W celu prowadzenia robót w pasie drogowym ………………………............. 
………………………………………………………………………………………….. 

(Nr i nazwa drogi, odcinka) 

      w miejscowości: ……………………….. ul. ………………………………………… 
 
2. Nazwa jednostki wnioskującej: 

………………………………………………………………………………………….. 
Adres: 
………………………………………………………………………………………….. 

3. Działający z upoważnienia Inwestora 
………………………………………………………………………………………….. 
Adres: 
………………………………………………………………………………………….. 

4. Na etapie projektowania dokumentacja na powyższe roboty została 
uzgodniona przez ……………………………, decyzja nr ……………………… 
z dnia ……………… . 

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

Elementy zajęcia Szerokość 
zajęcia jezdni 

Długość 
w m 

Szerokość 
w m 

Powierzchnia 
w m

2
 

Termin 
zajęcia 
od dnia 
do dnia 

 
Ilość 
dni 

Jezdnia do 20%      
Jezdnia do 50%      
Jezdnia powyżej 50%      
Chodnik, pobocze, 
Plac, zatoka 
postojowa i 
autobusowa, 
ścieżka rowerowa i 
ciągi piesze* 

      

Pozostałe 
elementy: 
Rów, pas zieleni, 
inne* 

      

      * niepotrzebne skreślić 

        Uwagi: ................................................................................................................... 
        …………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………………………….. 

6. Termin zajęcia pasa drogowego dla całości robót planuje się: od dnia 
…………….. do dnia ……………… . 
Za okres końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 
i przekazanie protokołem odbioru do zarządcy drogi. 
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7. Wykonawcą zakresu rzeczowego robót będzie: 

 Nazwa jednostki ……………………………………………………………… 

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

 Telefon ………………………………………………………………………… 
8. Wykonawca robót drogowych: 

 Nazwa jednostki ……………………………………………………………… 

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

 Telefon ………………………………………………………………………… 
9. Projekt tymczasowej organizacji ruchu: 

Nr projektu …………………………………. Nr …………………………………….. 
10. Osoba odpowiedzialna za teren budowy oraz za jego prawidłowe 

oznakowanie i zabezpieczenie: 

 Imię i nazwisko ……………………………………………………………….. 

 Telefon ………………………………………………………………………… 
11. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie robót drogowych: 

 Imię i nazwisko ……………………………………………………………….. 

 Telefon ………………………………………………………………………… 
12. Do wniosku zgodnie z §1 pkt. 3,5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz.U. Nr 140, poz. 1481) należy 
dołączyć: 

 Plan sytuacyjny w skali 1:10 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. 

 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. 

 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. 

 Kserokopię ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie 
drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej. 

 Harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego 
prowadzenia robót. 

 
Prawidłowość danych do wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 

.................................................................... 
                                                                                                                                  (pieczęć i podpis) 
 
UWAGA: 

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, składowania materiałów, 
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy itp., jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za 
wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr 26/V/2007 Rady Gminy Opatów z 
dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 

 
"Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w pismach złożonych w Urzędzie Gminy 

Opatów (wysłanych do Urzędu e-mailach) jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą 42-152 Opatów, ul. 

Tadeusz Kościuszki 27.  Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO, dostępna jest 

na stronie  http://www.bip.opatow.akcessnet.net/ oraz w siedzibie Urzędu."  

 

http://www.bip.opatow.akcessnet.net/

