
.................................................................................................   ............................................................. 
(wnioskodawca)       (miejscowość i data) 

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

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

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

(adres i nr telefonu) 

 
Powiatowy Zarz ąd Dróg 

ul. Konopnickiej 8  
46-300 Olesno 

 
 

 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJ ĘCIE PASA DROGOWEGO 

 
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................................................................................... 

/nr i nazwa drogi, odcinka/ 

w miejscowości: .............................................................................. ul. .......................................................................................... 
 
 
Działając z upowa żnienia Inwestora *** ........................................................................................................................ 
 
adres: ........................................................................................................................... nr tel.............................................................. 
 
 
Rodzaj robót 
..................................................................................................................................................................................................................... 

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

 
Numer uzgodnienia ........................................................................................ data ……………………………...………………. 
 
 
Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zaj ętych elementów pasa drogowego na czas 
wykonywania robót: 

element zajęcia długość 
[w m] 

szerokość 
[w m] 

powierzchnia 
[w m2] 

termin zajęcia 
od dnia do 

dnia 
ilość dni 

jezdnia do 50% szerokości 
     

jezdnia powyżej 50% szerokości 
     

chodnik      

pozostałe elementy pasa 
drogowego 

     

 
Za termin końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 
 
Wykonawc ą zakresu rzeczowego b ędzie: 
 
nazwa jednostki: ......................................................................................................................................................................... 

adres: ................................................................................................................................................................................................ 

telefon: .............................................................................................................................................................................................. 

 
 
 



Do wniosku nale ży załączyć: 
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów; 
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 
widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 
3) ogólny 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; 
4) oświadczenie o: 

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 
lub 
c) 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. 

 
Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 
1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 
2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót 

 
Prawidłowo ść danych we wniosku potwierdzam własnor ęcznym podpisem 

 
 
 

...................................................... 
Podpis wnioskodawcy 

 
 

OŚWIADCZENIA 
 

W związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
oświadczam że podczas wykonywania robót w pasie drogowym nie będę zajmował jezdni, zobowiązuję się 
do oznaczenia w sposób widoczny dla użytkowników ruchu miejsca wykonywanych robót oraz do noszenia 
przez pracowników strojów odblaskowych. 
Oświadczam, że przyjmuję na siebie, na czas robót, pełną odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo w 
zajmowanym pasie drogowym wobec siebie i osób trzecich. 

   
 
 

...................................................... 
Podpis wnioskodawcy** 

 
 

W związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
oświadczam o: 
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub 
c) 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. 

 
 
 

...................................................... 
Podpis wnioskodawcy*** 

 
 
UWAGA! 
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez 

sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z treścią Uchwały Nr XVI/122/12 Rady Powiatu w Oleśnie opublikowanej w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2012 r. poz. 719 
 
** w przypadku braku obowiązku sporządzenia projektu organizacji ruchu 
*** jeżeli dotyczy 
 
 
OPŁATY SKARBOWE: 
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł 


