
Urząd Miejski Dębica, dnia ..............................
Wydział Infrastruktury Miejskiej

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WNIOSEK
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. .................................................................
na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg.

1. Nazwa i adres jednostki zajmującej (Inwestora) ................................................................................ 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
tel.............................................................NIP............................................Regon...............................
w przypadku gdy jednostka zajmująca (Inwestor) jest osobą fizyczną:
adres zamieszkania.............................................................................................................................
PESEL ............................................... imiona rodziców ...................................................................

2. Cel zajęcia ...........................................................................................................................................
3. Planowany okres zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym:

..............................................................................................................................................................
4. Okres umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej:

..............................................................................................................................................................
5. Powierzchnia planowanego zajęcia w m2: 

jezdni o nawierzchni ....................................................... m2, szerokość zajętej jezdni ................ %, 

chodnika o nawierzchni ................................................................. m2, pozostałych elementów pasa 

(pobocza, zieleńce, place, zatoki postojowe itp.) ........................... m2

6. Rodzaj,  wymiary  (długość  x  średnica  zewnętrzna),  powierzchnia  urządzeń  lokalizowanych
w pasie drogowym 

a) w jezdni .............................................................................................................................. m2

b) poza jezdnią ....................................................................................................................... m2

7. W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej naprawę wykona: ...............................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

(nazwa jednostki, która przejęła zlecenie oraz jej potwierdzenie)

8. Odpowiedzialnym Kierownikiem Budowy jest ..................................................................................
zam. .....................................................................................................................................................
posiadający dowód osobisty o nr .........................................tel. .........................................................
Kierownik  budowy  upoważniony  jest  do  reprezentowania  i  podejmowania  w  przedmiotowej  sprawie  
zobowiązań  w  stosunku  do  Urzędu  Miejskiego  oraz  odpowiada  za  wykonanie  zawartych  porozumień
w moim imieniu.
Wniosek niniejszy po wydaniu zezwolenia przez Urząd Miejski nabiera mocy dwustronnej umowy.

..............................................
(podpis inwestora)

Załączniki:
1) projekt organizacji ruchu i harmonogram robót
2) kserokopia zezwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego
3) kserokopie mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym kolorem czerwonym obrysem zajęcia pasa drogowego oraz mapy 

ewidencyjnej z szczególnym naniesieniem lokalizacji prac i umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej z opisaniem nr 
ewidencyjnych działek

4) kopia uzgodnienia dokumentacji – opinia ZUD
5) w przypadku zjazdu projekt techniczny zjazdu uzgodniony z zarządcą drogi i jego parametry (szerokości, długości,  promienie, 

nachylenia, powierzchnie)
6) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
7) w  przypadku  występowania  jako  pełnomocnik  INWESTORA  –  odpowiednie  pełnomocnictwo  do  występowania

w jego imieniu + opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100)
Dębica, dnia ...............................



OŚWIADCZENIE
(Podmiot występujący o zajęcie pasa drogowego)

Na  podstawie  §  1  ust.  5  pkt.  2  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  
01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) oświadczam, iż: 

1) posiadam  ważne  pozwolenie  na  budowę  obiektu  umieszczonego    
w pasie drogowym

2) dokonałem  zgłoszenia  budowy  lub  przeprowadzonych  robót  właściwemu   
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

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

(podpis)


