
Załącznik nr 3 

Do Zarządzenia Wójta Gminy Orońsko 

Nr 50/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. 

 

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

      (Wnioskodawca)                                                                                              (miejscowość, data )  

    

………………………………  

………………………………  

            (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 drogi wewnętrznej w celu wykonania 

robót budowlanych 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej położonej na 

działce nr ewid. ………… obręb ………………………. gm. Orońsko w celu  wykonania robót 

związanych z budową ……………………………………..…………………………………………………… 
                                                           (rodzaj urządzenia, obiektu, reklamy) 

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

wynosi:  

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

w tym: 

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

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

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

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

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

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

d)   pozostałe elementy pasa drogowego: 

         

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

 

   e)    droga o nawierzchni gruntowej: 

 

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

 

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

             

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



 

3.  Sposób zabezpieczenia robót …………………………………………………………………….. 

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

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

 

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

 

…………………………………………………………….…………………………………………….. 
(adres i telefon) 

 

5.  Generalnym wykonawcą robót będzie: ……………………………………………………...……... 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa firmy i dane adresowe, NIP) 

6.  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 : ………………………………………………………………………........... 

7.  Płatnikiem opłat naliczonych w umowie udostępnienia pasa drogowego: 

-  w celu prowadzenia robót będzie:                                               

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

                                                             ( pełna nazwa, adres ) 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

   

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

*) 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;    

2. W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub odpis poświadczony 

urzędowo za zgodność oraz dowód opłaty od pełnomocnictwa. 

 
   

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.  


