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                            ……………………………… 
                 (miejscowość,  data) 

 
………………………………………………. 
      (Imię, nazwisko lub nazwa podmiotu)  
                    
…………………………….…………………  
                          
………………………………………………. 
           (adres zameldowania/siedziby)  
    
……………………………………………… 
        (telefon kontaktowy, adres e-mail)  
     
………………………………………….…… 
               (nr decyzji lokalizacyjnej) 

 
 
 

                                       Dyrektor  
                     Zakładu Usług Komunalnych 

                     w Białobrzegach 
                      ul. Rzemieślnicza 51 
                      26-800 Białobrzegi 

 
 

Wniosek 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

w celu prowadzenia robót 
 

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

…………………………..…………................................................................................... 
(nazwa ulicy, lokalizacja, nr ewidencyjny działki, obręb)  

w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
(dokładane określenie rodzaju i zakresu robót z podaniem nr ewidencyjnego działki)  

 
2. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania ww. robót: ……… m2, w tym: 

- jezdni do 20% szerokości: długość ….... ..........  szerokość ………..… pow. …………… m2; 
- jezdni od 20% do 50% szerokości: długość …............. szerokość …….… pow. ……….. m2; 
- jezdni powyżej 50% szerokości: długość ….............. szerokość ………… pow. .….…… m2; 
- chodnik, pobocze: długość ………..….. szerokość ………...….….... pow. …..…..…..… m2; 
- pozostałe elementy pasa drogowego: długość …........  szerokość ………… pow. ……… m2. 
 
UWAGA - Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu 
urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, pojazdy obsługi. 
 
3. Planowany termin zajęcia pasa drogowego od dnia …………………. do dnia 
………………, tj. ilość dni ………… wg. załączonego harmonogramu ……………………. 

4. Inwestor: 
………………………………………………………………………………………………….. 

 (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres, PESEL/NIP* i nr telefonu)  

5. Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………………………... 

 (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres, PESEL/NIP* i nr telefonu)  
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6. Osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem, zezwoleniem zarządu 
drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku, będzie Pan/i ................................. 
…………………………., Nr uprawnień ......................, tel. komórkowy ................................. 
  
7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostaną pokryte przez:  
 
......................................................................................................................................................            

(nazwa przedsiębiorstwa, zakładu, osoby fizycznej) 
 

8. Załączniki: 
(właściwe pole należy zaznaczyć krzyżykiem) 
1)  szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 przewidywanego zajęcia 

pasa drogowego wraz ze szczegółowym wyliczeniem zajętej powierzchni pasa 
drogowego, 

2)  prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie, (jeżeli jest 
wymagane) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia 
go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, 

3)  zatwierdzony przez Starostę Białobrzeskiego projekt czasowej 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), 

4)  informacja o sposobie zabezpieczenia robót, – jeśli nie jest wymagany projekt 
czasowej organizacji ruchu, 

5)  harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami, 
6)  oryginalne bądź poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa osoby działającej  

w imieniu Inwestora wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie 
opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 zł, (jeżeli Inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu 
przez pełnomocnika). 
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek organu Podatkowego, tj. Urzędu Miasta  
i Gminy Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, nr rachunku: 
53 9117 0000 0000 0576 2000 0010. 

 
oraz dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi: 
 
 inne: ...................................................................................................................................... 
 inne: ............................................................................................................................. 
 
9. Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*. 
 

…………………………………….. 
(podpis Wnioskodawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA – w przypadku prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej (sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, 
telekomunikacyjne, gazowe, C.O. itp.) niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia  
w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej. 
 


