
Dane wnioskodawcy (osoba prawna):                               Dane wnioskodawcy (osoba fizyczna):    

    

Nazwa firmy..................................................                        Imię i nazwisko .................................................... 

  

Siedziba firmy ……..……………………….                        Adres domowy wnioskodawcy ……………….. 

 

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

 

REGON/NIP .................................................                         PESEL ............................................ .................... 

 

Telefon ..........................................................                         Telefon ............................................................... 

 

                  
                                           REWAL, dnia ............................. 

 

                                WÓJT GMINY REWAL 

                                      ul. Mickiewicza 19 

                                      72-344 REWAL 

 

          W N I O S E K – część I 
 

o wydanie zezwolenia* – przedłużenia *……………….………….- na czasowe zajęcie  pasa drogowego  
   (* niepotrzebne skreślić)                                          (podać nr decyzji) 

Prosimy o wydanie zezwolenia na: 

I.   Czasowe zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych lub inżynieryjnych  

       

      w pasie drogowym ul. : .................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................. 
                                                         (podać nazwę ulicy oraz szerokość zajmowanej jezdni, numer działki, obręb) 

całkowitej powierzchni ............................................... terenu zajętego, który obejmuje cały plac 

budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez 

sprzęt, barakowozy, jak również drogi dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg) w 

tym: 
 

- jezdnia o pow. ................... m 2 ................. %  szer. jezdni.         rodzaj nawierzchni ............................. 

 

- chodnik o pow. .................................................................. m 2 - rodzaj nawierzchni .............................. 

 

- plac o pow. ........................................................................ m 2 -  rodzaj nawierzchni ............................. 

 

- zieleniec o pow. ................................................................. m 2 - rodzaj nawierzchni .............................. 

 

- pobocze o pow. .................................................................. m 2 - rodzaj nawierzchni .............................. 

 

- pozostałe elementy pasa drogowego ……........................ m 2 - rodzaj nawierzchni .............................. 

 

 celem wykonania robót ....................................................................................................... ....................... 
( podać rodzaj robót) 

 

Planowany okres wykonania robót od ........................................  do ................................................... 
Odpowiedzialnym za zabezpieczenie i oznakowanie oraz prawidłową realizację inwestycji zgodnie z: 

- § 11 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. - w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 

14 października 2003 r. Nr 177, poz. 1729)  

- art. 12, art. 17, art. 18, art. 21a, art. 22, art. 23 Prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.)  

jest jednostka organizacyjna prowadząca prace, reprezentowana przez:  

 

Imię .......................................nazwisko ............................................imiona rodziców ............................................. 

 

data urodzenia ……………………………..  adres zamieszkania   i kod pocztowy  ……………………………… 

 

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



nr  dowodu osobistego …………………………………………………....................   tel........................................ 
 

zatrudniony w ......................................................................................................................................................... ... 
     ( podać nazwę i adres przedsiębiorstwa ) 

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 01 czerwca 2004r. – w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729): 

 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. 

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa ruchu drogowego wpływa na ruch 

drogowy, ogranicza widoczność na drodze lub powoduje zmiany w istniejącej organizacji 

ruchu pojazdów lub pieszych). Wymieniony projekt czasowej organizacji ruchu określa sposób 

zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Harmonogram prowadzonych robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót). 

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub zgłoszenia budowy prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

5. Zajęcie pasa drogowego trwa od czasu rozpoczęcia robót do ich zakończenia tzn. odtworzenia 

docelowego nawierzchni. 

 

Oświadczamy, że: 
          

1. Posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 

zgłoszenie budowy prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

2. Zabezpieczyliśmy moc produkcyjną, materiały i sprzęt niezbędny do wykonania w/w robót w 

terminie jak najkrótszym – zgodnie ze sztuką budowlaną. 

3. W czasie zajmowania pasa drogowego zobowiązujemy się utrzymywać stan zabezpieczenia i 

oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu lub projektem 

uproszczonym. 

4. Po zakończeniu robót, zobowiązujemy się doprowadzić zajmowany teren do poprzedniego 

stany użyteczności technicznej i powiadomienia pisemnego Gminę Rewal o zakończeniu prac. 

5. Zobowiązujemy się do przedłożenia wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót, oświadczenia 

geodety o wykonaniu pomiarów powykonawczych wbudowanych urządzeń, wyników 

laboratoryjnego zagęszczenia gruntu w miejscach  prowadzonych wykopów ziemnych oraz 

atestów/ aprobaty techniczne materiałów użytych do odtworzenia nawierzchni.  

6. Wniesiemy naliczoną opłatę zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 

21.03.1985 r. (Dz.U. z 2007 Nr  19, poz. 115), oraz uchwałą Rady Gminy Rewal 

nr XIII/90/11 z 04.11.2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
UWAGA: 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć w terminie 

umożliwiającym jego rozpatrzenie zgodnie z art. 35 kpa.: 

- co najmniej 1 miesiąc przed planowanym zajęciem, a w sprawach szczególnie 

skomplikowanych - co najmniej 2 miesiące przed planowanym zajęciem. 
 

          

 

 

 

.........................................................    .............. ..................................................... 
            ( podpis kierownika robót)       ( podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 

         występującej z wnioskiem ) 

 

 


