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Nazwisko, imię /firma ............................... 

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

Adres/ Siedziba ......................................... 

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

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

 

 

Konstantynów, dn. .......................... 

 

 

 

WÓJT  GMINY 
KONSTANTYNÓW 

 

 
Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ……………………………………………..  

w : ............................................................................... ……………………………………………………….. 

W celu :.............................................................................................................................................................. 

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

( dokładne określenie robót ) 

1. Powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.Okres zajęcia pasa drogowego planuje się :  

od dnia ……………………. do dnia ………………….. tj.  ………… dni 

Za zakończenie zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 

i przekazania go protokołem odbioru zarządcy drogi. 

3. Inwestorem robót jest: …………………………………………………………………………………… 

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

4. Wykonawcą robót będzie: ………………………………………………………………………………… 

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

    Kierownikiem robót – osobą odpowiedzialną za wykonanie robót będzie:  

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

    zam. ……………………………………………………………………. tel. …………………………… 

 

Inspektorem nadzoru robót drogowych będzie :……………………………………………………… 
                                                                             ( imię, nazwisko, telefon ) 

………………………………………………………………………………………………………… 
( numer uprawnień Budowlanych – specjalność drogi ) 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

                                          …………………………………………………………………………….. 
                                                        ( nr uprawnień budowlanych, podpis i pieczątka kierownika robót ) 
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Do wniosku dołącza się: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny (ksero) w skali 1;500 lub 1;1000 z zaznaczeniem granic i 

podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

2. Numer zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

3. Sposób zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu 

4. Numer pisma uzgadniającego projekt odtworzenia nawierzchni, 

5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – w przypadku etapowego prowadzenia 

robót, 

6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę (podać numer) lub zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ . 

 

Uwaga! 
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć, z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia. 

2. 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). 

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn.zm.) opłaty. 

Stawki opłat są określone w Uchwale Nr XIV/77/08 Rady Gminy Konstantynów z dnia 18 marca 

2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg 

publicznych położonych w granicach Gminy Konstantynów, których zarządcą jest Wójt Gminy 

Konstantynów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

(Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 766 poz. 2137 

 z dnia 25 czerwca 2008r.). 

 
 


