
Spiczyn, dnia ….-….-200…r. 
 

....................................................................... 
(miejsce na umieszczenie znaku opłaty skarbowej) 

Do: 
Wójt Gminy Spiczyn, 
Spiczyn 10C, 
21-077 Spiczyn 

 
WNIOSEK  

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

WNIOSKODAWCA: 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu: ___________________________________________ 

Adres, nr telefonu: ___________________________________________ 
___________________________________________ 

CEL ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO: 
    prowadzenie robót w pasie drogowym,  
    umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
rodzaj urządzenia:____________________________________  

    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 
rodzaj obiektu: ______________________________________  

    zajęcie pasa drogowego prawach wyłączności w celach innych niż wyżej wymienione*. 
LOKALIZACJA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 
(nr drogi, kilometraż lub nr ew. działki): ___________________________________________ 

RODZAJ NAWIERZCHNI 

ulepszona* nieulepszona* 

POWIERZCHNIA ZAJĘCIA (w przypadku prowadzenia robót budowlanych)∗∗: 

− jezdnia: 
− pobocze: 
− ciągi piesze: 
− inne elementy pasa drogowego: 

__________________________ [m2], 
__________________________ [m2], 
__________________________ [m2], 
__________________________ [m2]. 

POWIERZCHNIA ZAJĘCIA (rzut poziomy urządzenia umieszczanego w pasie drogowym)∗∗: 

− jezdnia: 
− pobocze: 
− ciągi piesze: 
− inne elementy pasa drogowego: 
− powierzchnia tablicy reklamowej: 

__________________________ [m2], 
__________________________ [m2], 
__________________________ [m2], 
__________________________ [m2], 
__________________________ [m2]. 

  
 
 

OKRES ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO: 
Początek:  ______________________________  Koniec: ___________________________________ 

                                                 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załączniki: 

   szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500∗, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej 
powierzchni,  

       zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub 
ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu 
pojazdów, 

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:  
   ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000∗ z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji 
ruchu, 

   oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym 
lub o zgłoszeniu budowy prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – 
budowlanej, 

    projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym – do wglądu. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

                                                                                                                                                         
 
∗∗ właściwe wypełnić 
 
*niepotrzebne skreślić 
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