
         Jastarnia, dnia  ............................... 
            (data) 
……………………………………… 
 
...........................................................                                                                                                         
Wnioskodawca (nazwa jednostki, adres, tel./fax.)       

 
Urząd Miasta w Jastarni 
 (oznaczenie  organu) 

  ul. Portowa   24 
  84 – 140   J a s t a r n i a 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (gminnej / powiatowej) * 

 w celu: - prowadzenia robót, * 
   - umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, * 
   - obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, * 
   - reklamy. * 

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

(Nr  i  nazwa drogi,  odcinka,  miejscowości  oraz   od km . ............ do km .............) 

1. Rodzaj robót: 
      ....................................................................................................................................................  

(dokładne określenie robót) 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania 

robót: 
jezdnia –   dł. .........................  szer. .......................      pow. ..................... m2 

 rodzaj nawierzchni  ................................................................................... 
chodnik –   dł. .........................  szer. .......................      pow. ..................... m2  

 rodzaj nawierzchni  ................................................................................... 
pobocze  -   dł. ........................  szer. ......................      pow. ..................... m2  

 rodzaj nawierzchni ................................................................................... 
Uwaga:  do powierzchni zajęcia pasa naleŜy doliczyć odkład ziemi, sprzętu itp. 
 
3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, (przewody 

energetyczne, rury wodne – kanalizacyjne, sprzęt budowlany, kontenery, reklamy itp.) 
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót - wyszczególnić: 

............................................................................................................................................. 
powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym 
    dł. .........................  szer. .......................      pow. ...................m2 

4. Generalnym Wykonawcą będzie:  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko kier. z ramienia Generalnego Wykonawcy) 

5. Kierownikiem robót będzie: 
................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, tel. słuŜbowy) 

 Nr dowodu osobistego .......................... wydany przez ...................................... zamieszkały w            

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

 
6. Inspektorem nadzoru będzie ....................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

.....................................................................................................................................................  
(instytucja, nr tel. słuŜbowego)     (podpis, pieczątka) 



7. Właścicielem urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, złoŜonego w pasie 
drogowym będzie: 

 …………………………………………………………………………………………………   
            …………………………………………………………………………………………………   
 (Instytucja/osoba prawna, adres, telefon, Nr NIP)                                                                                        (pieczątka, podpis) 

8. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 
od dnia ................................................... do dnia ......................................................................... 

Za okres końcowy zajęcia uwaŜa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i 
przekazania go protokółem odbioru do tutejszego Zarządu. 

Uwaga: 

� Wniosek naleŜy złoŜyć z wyprzedzeniem 10 dni roboczych, przed przystąpieniem do prac. 

� Wniosek ze względu na kategorie dróg gminnych i powiatowych tj. ul. ks. Bernarda Sychty, 
ul. Portowa, składać naleŜy oddzielnie. 

� Za termin zakończenia prac naleŜy przyjąć przywrócenie terenu do stanu pierwotnego – pod 
skutkami prawnymi, wynikającymi z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.  
(tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z dn. 29.08.2002 r., poz. 838 – z późniejszym zmianami) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów na drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 z dn. 01.03.1986 r., poz. 33 z późniejszymi 
zmianami). 

 

Do wniosku doł ącza si ę: 
 
1) plan sytuacyjny w skali (1:1000, 1:500)* z  zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej 

powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów, 
2) plan orientacyjny w skali (1: 10 000, 1: 25 000)* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego 
3) projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez ............................................................................** 

(właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem) 

4) informację  o sposobie zabezpieczenia robót,** 
5) szczegółowy harmonogram robót,** 
6) uzgodnienia dokumentacji - do wglądu, 
7) oświadczenie o posiadaniu waŜnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do organu 

budowlanego. 
8) Kopię decyzji z dnia......................... nr ......................zezwalającej na umieszczenie urządzenia*, 

obiektu*, lokalizację* przebudowę*  zjazdu w pasie drogowym. 
 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                                     ................................................................... 
 (Podpis i pieczątka  inwestora )                          (Podpis, pieczątka kierownika robót) 

 
 
∗ niepotrzebne skreślić 
**  jeŜeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków    
      udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) 


