
Miedźno,  ........................................  
 .............................................................  

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

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

Tel.:  ....................................................  

  

Urząd Gminy Miedźno 

ul. Ułańska 25 

42-120 Miedźno 

 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, 

modernizacją , utrzymaniem i ochroną dróg. 

Wnioskodawca: 

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

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

wnioskuję o wydanie zezwolenia na częściowe zajęcie: 

   jezdni.................................................... m2     zajęcie pasa jezdni  ............................... % 

   ciągu pieszego, chodnika .................... m2   

   pobocza (zieleńca)................................ m2   

przy drodze ....................................................................................................................................... 

na odcinku......................................................................................................................................... 

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

na okres od dnia .....................................................do dnia.............................................................. 

w celu wykonania robót 

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

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

na głębokość ................................................... m,   długość urządzenia w pasie drogowym wynosi 

................................................ m,   średnica (rzut) zewnętrzna .................................................. m. 

powierzchnia w rzucie poziomym obiektu handlowego lub usługowego, innego obiektu, 

reklamy* 

w pasie drogowym …………………………….. m2 

* niepotrzebne skreślić 



Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy: 
1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.). 
3. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). 

 

Wnioskodawca zobowiązuje się: 

 przystąpić do robót i zakończyć je w terminie, 

 zgłaszać na piśmie i uzyskiwać zgodę na wszelkie zmiany w zakresie zwiększania zajmowanej  
powierzchni ulicznej, terminu realizacji organizacji ruchu drogowego oraz technologii  
wykonania robót instalacyjnych i drogowych określonych w wydanym zezwoleniu. 

 powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i uzgodnić termin komisyjnego odbioru 
technicznego zajmowanego terenu. 

 zapewnić swobodny dojazd w rejonie prowadzonych robót dla wszystkich pojazdów 
uprzywilejowanych. 

 

Wykonawca jest poinformowany o tym, że: 

 zajmowanie terenu ulicznego lub drogi uiszczane będą opłaty przewidziane w cytowanym 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.01.1986r. z późniejszymi zmianami, 

 ponosić będzie odpowiedzialność za szkody majątku mające związek z prowadzonymi    
robotami w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu w okresie   
obowiązującej gwarancji lub rękojmi za wady. 

 

Odpowiedzialnym za stan robót oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego a także za 

porządek i czystość w rejonie robót jest : 

Kierownik budowy ..................................................................... syn ................................................ 

Urodzony dnia ……….......................................................... w ......................................................... 

zamieszkały ....................................................................................................................................... 

seria i nr dowodu osobistego .............................................. wydany przez....................................... 

tel. służbowy .................................................... tel. prywatny .......................................................... 

 
Załączniki: 
1. Plan (szkic) sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia z podanymi wymiarami 

oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie. 
2. Projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa. 
3. Projekt zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 
 

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

 podpis wnioskodawcy 


