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……………………..…………………….   

                (MIEJSCOWOŚĆ, DATA) 

……………………..………………………….        
  (INWESTOR LUB PEŁNOMOCNIK) 

 
……………………..…………………………. 
       (ADRES, NR TELEFONU) 
 

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

(PESEL-os.fizyczna/REGON lub NIP-os.prawna) 
 

 Odbiór osobisty 

 Wysłać pocztą 
 

W N I O S E K 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI 

ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO  
W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ / WEWNĘTRZNEJ: (art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy o drogach publicznych) 

 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi/ulicy kategorii gminnej nr/wewnętrznej:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nr drogi i nazwa relacji, odcinka, miejscowości lub kilometraż) 

 

w celu prowadzenia robót polegających na ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Okres zajęcia pasa drogowego: 

 od dnia…………….…………....... do dnia…….…..…..................... tj. …..…...... dni, 

lub w przypadku etapowego prowadzenia robót zgodnie z załączonym harmonogramem 

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym zostanie wykonane 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu: nr KT.III.7120 .……...…..……….….……...… 

Uwagi dot. oznakowania ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Osoba odpowiedzialna za oznakowanie i prowadzenie robót w pasie drogowym: 
 
Pan(i) ………………………………………………….…………………………. tel. kontaktowy ………………………………………… 
 

 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U z 2016 r. poz. 1264 ze zm.) 

wnioskodawca oświadcza o: 

 posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub* 

 zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 
(Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu), lub* 

 zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych  
i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*. 

 Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

* proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Kruszwicy 
ul. Nadgoplańska 4 
88-150 Kruszwica 
Tel./fax: (52) 3515010/ (52) 3516021 
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Wymiary i powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego: 
 
 

Lp. Element zajęcia Długość (m) Szerokość (m) 
Powierzchnia 

(m2) 

1.  ciąg pieszy (chodnik)    

2.  jezdnia do 50% szerokości    

3.  
jezdnia powyżej 50% 

szerokości 
   

4.  
pozostałe elementy pasa 

drogowego  
   

RAZEM:  

 
 
 
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, składowania materiałów, 
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi budowlane i zastępcze. 

 

 
UWAGA: 
Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez 
rzut poziomy obiektu lub urządzenia mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie  
1 m² pasa drogowego (art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych). 
 

 
 
DO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ: 

1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1.000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podanie wymiarów planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego,  

2. 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 

3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Starostę Inowrocławskiego, zawierający opinię: Urzędu  Miejskiego w Kruszwicy 
(wniosek o zatwierdzenie należy składać w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu - Wydział Komunikacji i Transportu,  
ul. Mątewska 17), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo 
powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 

4. projekt odbudowy pasa drogowego po robotach rozkopowych (na wezwanie Urzędu miejskiego w Kruszwicy), 
5. harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót, 

6. pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty 
opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo  
w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica lub na 
rachunek ww. organu: 92 8151 0001 0000 0909 2000 0014 (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), 

7. inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, Urząd Miejski w Kruszwicy może żądać dodatkowych dokumentów): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA: 
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do właściwego stanu technicznego i zgłoszenia 

zwolnienia pasa drogi do tutejszego organu (Urząd Miejski w Kruszwicy). 

 
 

 
…………………………………..…………………. 
          (PODPIS INWESTORA, PEŁNOMOCNIKA) 

 
 
 
 
 


