
 

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

 

……………………………… 
            (Wnioskodawca) 

……………………………… 

……………………………… 
             (adres) 

tel. …………………………. 

 

      Wójt Gminy Orońsko 

 

      ul. Szkolna 8 

      26-505 Orońsko  

 

W  N  I  O  S  E  K 

 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu*:  

 wykonania robót budowlanych,  

 umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

 umieszczenia obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

 inne cele …………………………………………………………………………………… 

 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej*  

nr …………………….. w miejscowości …………………….. w celu ……………………………………….. 

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

 

1. Powierzchnia pasa drogowego potrzebna do jego zajęcia w celu realizacji robót budowlanych 

wynosi:  

         długość ……….. m,  szerokość ………… m,   razem: …………….. m2 

w tym: 

a)   jezdnia z procentową wielkością zajmowanej szerokości jezdni do 50 %: 

      długość ……….. m, szerokość ……….. m, razem:   ……………….. m2 

b)   jezdnia z procentową wielkością zajmowanej szerokości jezdni od 50 % do 100 %:  

      długość ……….. m, szerokość ……….. m, razem:   ……………….. m2 

c)   chodnik, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa, ciąg pieszych *) : 

      długość …………. m, szerokość ………… m, razem:  …………… m2 

d)   pozostałe elementy pasa drogowego: 

         

           długość …………. m, szerokość ………… m, razem:  …………… m2 



 

   e)    droga o nawierzchni gruntowej: 

 

          długość …………. m, szerokość ………… m, razem:  …………… m2 

 

2. Powierzchnia pasa drogowego potrzebna do umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej lub   

obiektu budowlanego niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (do obliczeń przyjmuje się rzut 

poziomy) wynosi: 

 

     długość …………. m, szerokość ………… m, razem:  …………… m2 

 

3.  Powierzchnia reklamy umieszczanej w pasie drogowym wynosi: 

 

     długość …………. m, szerokość ………… m, razem:  …………… m2 

 

4. Zgodnie z harmonogramem roboty te będą realizowane w terminie od dnia ……………… 

             

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

 

5.  Inwestorem zgodnie z pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem) nr : …………………… 

 

    z dnia : ………………….., jest : …………………………………………………………………… 

 

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

(adres i telefon) 

 

6.  Generalnym wykonawcą robót jest : ……………………………………………………...……... 

 

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

 

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

(nazwa firmy i dane adresowe, NIP) 

 

7.  Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót i za zabezpieczenie   

     i oznakowanie miejsca robót jest:  

 

Pan/i: ………………………………….., Nr uprawnień bud.: …………………………………. 

 

zam. ul. ……………………………………………………………………………………............ 

 

kod pocztowy …………., miejscowość:………………………………………………………… 

 

      telefon kontaktowy : ………………………………………………………………………........... 

8.  Płatnikiem opłat naliczonych w decyzji za zajęcie pasa drogowego: 

-  w celu prowadzenia robót będzie:                                               

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

                                                             ( pełna nazwa, adres ) 



 

-  w celu umieszczenia urządzenia lub obiektu budowlanego na okres ………………. dni/lat*    będzie: 

                                         

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

                                                             ( pełna nazwa, adres) 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

   

 

 

…………………….. 
   (podpis Wykonawcy robót) 

………………………… 
            (podpis Wnioskodawcy, Inwestora) 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 

Załączniki: 
1. szczegółowy plan sytuacyjny zajęcia pasa drogowego w skali 1: 500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic  

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia 

reklamy – z podaniem jej wymiarów;     

2. zatwierdzony projekt 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;    

  Dodatkowo – w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót:  

3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

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

ruchu; 

4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym 

lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej lub 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; 

5. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego 

prowadzenia robot. 

 
Uwaga:  

1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym 

terminem jego zajęcia. 

2. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowanie materiałów, powierzchnie 

zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe za wyjątkiem objazdu po istniejącej 

sieci dróg. 
 

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku  

o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XIII/64/11 

Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam na terenie Gminy Orońsko wraz ze zmianami 

wprowadzonymi Uchwałą Nr XVII/97/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2019 roku.    

Dodatkowe informacje na temat zajęcia pasa drogowego można uzyskać w Referacie Rozwoju i Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Gminy w Orońsku, ul. Szkolna 8, pok. 29, tel. 48 6185918.  


