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 [WZÓR „A”] 

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

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

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

 (Imię i nazwisko / oznaczenie firmy1)  

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

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

(adres2)  

NIP / PESEL3  ...................................... 

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

(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 / spoza pasa drogowego *, 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 * 

 prowadzenia robót spoza pasa drogowego * 

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

B. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. ………….................................................................... 

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

(określenie rodzaju umieszczanego urządzenia) 

Planowany okres umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego określam na czas: 

 w roku bieżącym: od dn. ...................................  do dn. 31.12.20........r. 

 oraz w latach następnych: na okres ………… lat, tj. do dn. 31.12. ……….….r. (maksymalnie 4 lata) 

 

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej: 

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

 

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

a) JEZDNIA: długość ................ [m]      szerokość ................ [m] * 
 

b) CHODNIK: długość ................ [m]      szerokość ................ [m] * 
 

c) POBOCZE: długość ................ [m]      szerokość ................ [m] * 
 

d) RZUT POZIOMY URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
 

długość ................. [m]       szerokość (średnica) .................... [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) 

W przypadku gdy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ubiega się wspólnota mieszkaniowa 
należy wypełnić poniższe:  

 

Zarządem/zarządcą4 Wspólnoty Mieszkaniowej reprezentującym wspólnotę jest: 

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

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

(podać nazwę osoby prawnej pełniącej funkcję zarządu wraz z adresem siedziby, jako adresem właściwym do doręczeń lub imię i nazwisko osoby fizycznej, której 
powierzono zarząd nieruchomością wspólną wraz z adresem właściwym do doręczeń ) 

 
1 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 prowadzi/-dzą, nazwa podmiotu/-ów występującego/-ych  o zajęcie pasa drogowego 
– Inwestora /-ów 
2 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 
3 NIP lub PESEL podmiotu/-ów występującego/-cych o zajęcie pasa drogowego – Inwestora/-ów [ w przypadku, gdy podmiotem/-ami 
występującym/-cymi o zajęcie pasa drogowego są wspólnicy spółki cywilnej, czy małżeństwo, podać NIP lub PESEL odpowiednio każdego ze 
wspólników spółki cywilnej i każdego z małżonków] 
4 Zarząd lub zarządca w rozumieniu przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 
1892 ze zm.) lub odpowiednio ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r., poz. 380  ze zm.) 

 
 

     .................................................................................................... 
     (podpis i pieczątka inwestora lub osoby upoważnionej do reprezentowania inwestora) 
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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 2016r., poz. 314). 

 

* 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 2016r., poz. 314) 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 Rzut poziomy umieszczanych urządzeń 

dł. x szer.  x  Rodzaj urządzenia 

  np. jezdnia m x m m x m np. wodociąg  

  np. chodnik m x m m x m np. gazociąg  

  np. pobocze m x m szt. x m2 np. słup/studnia ……  

3. 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. 

4. Kopia uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych, jeśli wymaga tego uzgodnienie 

zarządu drogi. 

5. Oryginał imiennego pełnomocnictwa lub jego kopię notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem (zgodnie z 

art. 33 §3 i art. 76a §2 Ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kpa), jeżeli inwestor zadania (wskazany w pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszeniu) będzie reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika. Złożenie pełnomocnictwa 

podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto organu podatkowego, właściwego z uwagi na miejsce 

złożenia dokumentu, którym dla tut. zarządu dróg jest Gmina Wrocław – w kasie urzędu lub rachunek Zwolnienia z 

opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą i załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 

r. o opłacie skarbowej - cz. IV, kol 4 (Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.).  

6. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

inwestora, jeżeli jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. 

 

Wniosek należy złożyć min. 14 dni przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego uwzględniając czas 

rozpatrzenia wniosku i doręczenia decyzji administracyjnej. 

 

UWAGA ! 

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na 

zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez zarządcę drogi. 

 

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów. 

 
 

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

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

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

(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 urządzenia infrastruktury technicznej*, obiektu 

budowlanego, reklamy* umieszczanego w pasie drogowym, lub  

 dokonałem zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót związanych z umieszczeniem urządzenia 

infrastruktury technicznej*, obiektu budowlanego, reklamy* właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, lub 

 zamierzam prowadzić budowę przyłącza elektroenergetycznego*, wodociągowego*, 

kanalizacyjnego*, gazowego*, cieplnego* i telekomunikacyjnego*, dla którego sporządzono plan 

sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

Powyższe dotyczy urządzenia infrastruktury technicznej*, obiektu budowlanego*, reklamy* 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) 

 


