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    ................................, dnia ....................... 

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

...............................................................................................     
 (Imię i nazwisko podmiotu/ów występującego/-ych o zajęcie pasa drogowego – Inwestora/-rów 
Wraz z oznaczeniem firmy, pod którą Inwestor prowadzi/-dzą działalność gospodarczą, 
jeżeli taką działalność prowadzą, nazwa podmiot/-ów występującego/-ych  
o zajęcie pasa drogowego – Inwestora /ów)  
...............................................................................................  

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

(adres podmiotu/ów występującego/-cych o zajęcie pasa drogowego – Inwestora/-ów 
 lub siedziba podmiotu/ów występującego/-cych o zajęcie pasa drogowego – Inwestora/-ów, 
 w przypadku podmiotów innych niźli osoby fizyczne)  
 

NIP / PESEL  ................................................... 
(NIP lub PESEL podmiotu/-ów występującego/-cych o zajęcie pasa drogwego – Inwestora/-ów  
w przypadku, gdy podmiotem/-ami występującym/-cymi o zajęcie pasa drogowego  
są wspólnicy spółki cywilnej, czy małżeństwo, podac NIP lub PESEL  
odpowiednio każdego ze wspólników spółki cywilnej i każdego z małżonków) 
 

....................................................................... 
(Telefon kontaktowy Inwestora) 

             Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu 

             ul. Krakowska  28 
50 - 425  Wrocław 

 
WNIOSEK 

 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr ……....... w miejscowości ................. 

…………………………………………………., ul. ....................................................... w celu: 

A. prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z umieszczeniem obiektu, tj. .................................. 

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

(określenie rodzaju przewidywanych robót) 
 

Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z 

wykonaniem całości prac i odbudową konstrukcji nawierzchni oraz wykonania oznakowania poziomego, 

pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego zajmowanych elementów pasa drogowego * 

od dn. .................................. do dn. ..................................      /    wg harmonogramu * 
 

Uzgodnienie lokalizacji obiektu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej:  

decyzja Nr ......................................................... z dn. ......................., znak........................................................ 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót, w tym za zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z projektem 

organizacji ruchu zastępczego: 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................... 
 

zamieszkały(a) ....................................................................................................................................... 
(dokładny adres) 

telefony kontaktowe: .............................................................,  ............................................................. 
         (służbowy)             (prywatny) 
 
 



 2

 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT 
 
 Rodzaj i obmiar elementów (teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, 
urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy itp.): 
 

1. JEZDNIA: długość ................ [m]      szerokość ................ [m] * 
 

2. CHODNIK: długość ................ [m]      szerokość ................ [m] * 
 

3. POBOCZE: długość ................ [m]      szerokość ................ [m] * 

lub 

 wg złącznego harmonogramu (w przypadku etapowania robót) * 
 

W imieniu inwestora występuje pełnomocnik:   tak / nie  (niepotrzebne skreślić) 

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

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

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

(imię, nazwisko, adres do korespondencji pełnomocnika, telefon kontaktowy)  

 

B. umieszczenie tymczasowego obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr .................. w miejscowości 

................................................................................., ul. ...................................................................................., 

powierzchnia obiektu: .................... m  x .................... m  =   .................... m2   

Rodzaj obiektu (np. kiosk, schody): ……………………………………………………………………………………………………………., 

Planowany okres zajęcia pasa drogowego pod wyżej wymieniony obiekt: 
 

od ........................................  do ....................................... (maksymalnie 4 lata) 
 

Osoba odpowiedzialna za stan obiektu, bezpieczeństwo i porządek w rejonie obiektu: 
 
Imię i nazwisko .................................................................................................................................................... 
zamieszkały(a) 
............................................................................................................................................................................ 

(dokładny adres, kod pocztowy) 

telefony kontaktowe: 
.........................................................,……………………………..................................................................................... 

(służbowy)     (prywatny) 
 
 
 

......................................................................................... 
                                (data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy)    

Wykaz wymaganych załączników na str. 2  

 
Verte! 
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UWAGA ! 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, 
zarząd drogi oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia 
organizacji ruchu - §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., nr 177 poz. 1729). 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 
Wykaz załączników do złożenia wraz z wnioskiem: 

 
1. Projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego (jeśli jest wymagany) uzgodniony i zatwierdzony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 177, 

poz. 1729) jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze 

albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, natomiast 

jeżeli roboty nie wpływają na ruch drogowy należy przedłożyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 

z zaznaczonym miejscem i wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego wraz  

z informacją o sposobie zabezpieczenie robót na czas trwania prac. 

2. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego 

prowadzenia robót (zgodny z przedłożonym projekt organizacji ruchu zastępczego) wg wzoru: 

Etap Termin Rodzaj elementu 

pasa drogowego 

Wymiar zajęcia 

dł. x szer. 

  jezdnia m x m 

  chodnik m x m 

  pobocze m x m 

 

 
3. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic działki drogowej                      

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz odległością od krawędzi 

jezdni; 

4. Uzgodnienie lokalizacji z zarządca drogi.  

5. Projekt techniczny, budowlany, szkic graficzny obiektu budowlanego, szkic konstrukcyjny                             

z wymiarami. 

6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego: 

a) pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym 
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej,  
7. W celu prawidłowego oznaczenia strony wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej tj.:  

a) przy instytucjach będących osobami prawnymi, tj. przy przedsiębiorstwach państwowych, 
spółdzielniach, państwowych osobach prawnych, spółkach prawa handlowego, fundacjach, 
stowarzyszeniach – określić instytucję (zgodnie z wypisem z rejestru prowadzonego przez właściwy 
miejscowo Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ), 
b) przy spółkach cywilnych – osoby prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej „CEDIG” , 
c) przy podmiotach gospodarczych będących osobami fizycznymi – nazwisko i imię osoby fizycznej 
jako właściciela tego podmiotu lub pełnomocników (zgodnie z wypisem Centralnej Ewidencji                       
i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej „CEDIG”). 

8. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli inwestor zadania 

(wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu) będzie reprezentowany w postępowaniu przez 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł (z opłaty tej 
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zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe) na konto organu 

podatkowego, właściwego z uwagi na miejsce złożenia dokumentu.  

         7. Inne dokumenty *  
 

 
UWAGI: 
 
* zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych 
dokumentów  
 
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji 
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. 
 
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty.  
 
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić 
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania wyżej 
wymienionego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.  

 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych nie przewiduje instytucji przedłużenia 
zezwolenia, żądanie Strony należy zakwalifikować jako wniosek o wydaniu nowego zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
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..........................................................           ................................., dnia ..................... 

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

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

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

(nazwa i adres inwestora) 

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

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

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

(imię, nazwisko i adres pełnomocnika) 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 

we Wrocławiu 

ul. Krakowska 28 

50-425 Wrocław 

 
OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam ważne: 
 

 pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub  

 zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót związanych z umieszczeniem obiektu właściwemu 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej 

 

Powyższe dotyczy obiektu objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej Nr……….. w miejscowości………………………………………........, ul. ………………………………………………… 

w celu wykonania następujących robót: 

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

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

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

* Niepotrzebne skreślić 
 

....................................................................................... 
(podpis i pieczątka inwestora lub pełnomocnika) 

 

 
 


