
 
 
………………………………….…                                               ………………………………………                                            
                 (wnioskodawca)                                                                                          (miejscowość, data) 
 
 

                                                                 Burmistrz Cybinki 
                                                        ul. Szkolna 5 

                                                             69-108 Cybinka 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej: 

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

(nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowość)         
 
 

1. Rodzaj robót 
…………..……………………………………………………………………………….

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

 
2.  Wymiary, powierzchnia, oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 
wykonywania robót: 
 
 - jezdnia   –     dł. …………………       szer. ………………..     pow. ………………. 

                          rodzaj nawierzchni ……………………………………………………..        

 - chodnik  –     dł. …………………       szer. ………………..     pow. ………………. 

 - pobocze  –     dł. …………………       szer. ………………..     pow. ………………. 

 - długości i średnice układanych urządzeń obcych i rur osłonowych w terenie 

zabudowanym  ….……………………………………………………………………... 

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

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

- długości i średnice układanych urządzeń obcych i rur osłonowych w terenie 

niezabudowanym  ….…………………………………………………………………. 

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

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

3.  Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

od dnia  ………………………………..… do dnia  ………………………….……..…. 

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego    

i przekazanie go protokółem odbioru do tut. Zarządcy. 

 



4. Inwestorem robót jest :…………..…………………………………………………… 

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

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

Sprawę prowadzi Pan/i:………………………………………………............................. 

5. Generalnym Wykonawcą będzie:…………..………………………………………… 

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

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

6. Osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem, zezwoleniem 

zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku, będzie 

Pan/i: …………..………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko, tel. służbowy) 

zamieszkały w…………..………………………………………………………………. 

nr dowodu osobistego…………..……………wydany przez…………..…………….… 

Nr decyzji /uzgodnienia: …………..…………………………………………………… 

 

Proszę o wydanie decyzji w trybie art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.) 

 

 

                                                                                 ………………………………….…                                                                                        
                                                                                                                            (podpis, pieczątka)   

 

 

Do wniosku dołącza się: 
1) plan sytuacyjny w skali 1:1000, 1:500 z  zakreślonym kolorem czerwonym obrysem 

zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów,  
2) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego 

prowadzenia prac, 
3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch 

drogowy i ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian               
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Jeżeli nie jest wymagany projekt 
organizacji ruchu zamieścić należy informację o sposobie zabezpieczenia robót, 

4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego         
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 

5) kopię decyzji/uzgodnienia zezwalającej na zlokalizowanie urządzenia, obiektu w pasie 
drogowym. 

6) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje 
osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem  potwierdzenia 
wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł (dokonanej na 
konto lub w kasie Urzędu Miasta) 


