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

(miejscowość, data) 

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

(imię i nazwisko, nazwa wnioskodawcy) 

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

(adres) 

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

(telefon kontaktowy) 

Zarząd Dróg Powiatowych 

ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierżoniów 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

funkcjonowaniem drogi 

Proszę o wydanie zezwolenia na  zajęcie pasa drogi powiatowej nr ..................,  

w miejscowości.................................................................................. …….., 

gmina ................................................... w celu wykonania robót:  

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

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

Zezwolenie na lokalizacje urządzeń zostało wydane decyzją nr ........................  

z dnia ………………………… 

Wykonawcą robót jest: ............................................................................... 

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

(podać nazwę, adres) 

Osobą odpowiedzialną za stan robót oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego 

oraz pieszego, a także za porządek i czystość w rejonie robót 

jest:............................................................................................... 

(podać dokładny adres zamieszkania, stanowisko, nr tel. kontaktowego) 

Wnioskowany termin zajęcia dla prowadzenia robót w pasie drogowym wraz 

z wykonaniem całości prac i odbudową konstrukcji nawierzchni według 

zestawienia elementów zajęcia i załączonego harmonogramu robót: 



od........................................... do ......................................... 

Jednocześnie wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego o 

lokalizacji jak wyżej w celu: umieszczenia urządzenia infrastruktury 

technicznej – obiektu budowlanego, innego urządzenia*/ niezwiązanego z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Planowany okres umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej / obiektu 

budowlanego/ innego urządzenia* niezwiązanego z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego: na okres 

od............................................... do.................................................  

(należy podać okres liczony w latach, w których planowane jest 

funkcjonowanie urządzenia lub obiektu w pasie drogowym) 

Zestawienie elementów zajęcia pasa drogowego na czas wykonania 

robót oraz powierzchni wbudowanych urządzeń obcych: 

1. Jezdnia o nawierzchni: ……………………………………………………..… 

• Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

• Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

• Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

2. Chodnik o nawierzchni: …………………………………………………….… 

Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

3. Inne elementy pasa drogowego/rodzaj nawierzchni: ……………… 

Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

Długość ………… mb. x szerokość ……………… mb. =………………. m² 

4. Powierzchnia wbudowanych urządzeń obcych (rzut poziomy 

urządzenia): 

• W jezdni: …………………………………………………………………………………………. m2  

W pozostałych elementach pasa drogowego:  

• Chodnik: …………………………………………………………………………………………. m2 

• pobocze: ……………………………………………………………………………………….... m2 

• Na drogowych elementach inżynieryjnych : ………………………………… m2 



Opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi: 

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

Opłatę za umieszczenie urządzeń obcych w 2021 r. ponosi:  

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

Opłatę za umieszczenie urządzeń obcych za lata następne ponosi: 

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

UWAGA: Teren zajęcia obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład 

ziemi, składowanie materiałów itp. 

Inwestor będzie obciążany corocznie opłatami z tytułu umieszczania 

urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

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

Załączniki: 

1. Projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego (jeśli jest wymagany) 

uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 

1729) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej 

organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, natomiast jeżeli roboty nie 

wpływają na ruch drogowy należy przedłożyć plan sytuacyjny w skali 1:500 

lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem i wymiarami planowanej powierzchni 

zajęcia pasa drogowego wraz z informacją o sposobie zabezpieczenie robót 

na czas trwania prac. 

Harmonogram robót 

prowadzonych w 

pasie drogowym  

Etap 

Termin Rodzaj 

elementu 

pasa 

drogowego 

Wymiar zajęcia 

długość x szerokość 

  jezdnia m x m 

  chodnik m x m 

  pobocze m x m 



2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem 

granic działki drogowej i podaniem wymiarów planowanej powierzchni 

zajęcia pasa drogowego oraz odległością od krawędzi jezdni; 

3. Uzgodnienie lokalizacji z zarządca drogi.  

4. Projekt techniczny, budowlany, szkic graficzny obiektu budowlanego, szkic 

konstrukcyjny z wymiarami. 

5. W celu prawidłowego oznaczenia strony wypis z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

tj.: 

a) przy instytucjach będących osobami prawnymi, tj. przy 

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, państwowych osobach 

prawnych, spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach – 

określić instytucję (zgodnie z wypisem z rejestru prowadzonego przez 

właściwy miejscowo Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ), 

b) przy spółkach cywilnych – osoby prowadzące działalność gospodarczą 

zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zwanej „CEDIG” , 

c) przy podmiotach gospodarczych będących osobami fizycznymi – nazwisko 

i imię osoby fizycznej jako właściciela tego podmiotu lub pełnomocników 

(zgodnie z wypisem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zwanej „CEDIG”). 

6. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli 

inwestor zadania (wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu) będzie 

reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo 

podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł (z opłaty tej zwolnione są 

jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe) na konto organu 

podatkowego, właściwego z uwagi na miejsce złożenia dokumentu.  

7. Inne dokumenty  

*niepotrzebne skreślić 

**projekt organizacji ruchu, należy dołączyć jeżeli zajęcie pasa drogowego 

wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje 

wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych. 



***harmonogram dotyczy prowadzenia robót. 

****niezależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może 

żądać dodatkowych dokumentów. 

Podstawa prawna: 

Zezwolenie wydaje się na podstawie art. 20 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1693 ze zm.); 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. 

poz.1264); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784); 

uchwały Nr VIII/51/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 

2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego                           

(Dz. Urz .Woj. Dolnośląskiego poz. 1434 z dnia 03.07.2019r.) oraz ustawy                

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021r.,poz.1923                        

ze zm). 

 


