
         Sieradz, dnia............................. 

 

 Powiatowy Zarząd Dróg  
 w Sieradzu 
 Plac Wojewódzki 3 
 98-200 Sieradz 

 

WNIOSEK  

o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

1. Cel zajęcia pasa, rodzaj robót: 

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

..................................................................................................................................................................................... 
(dokładne określenie robót) 

do budynku mieszkalnego / budynku z częścią mieszkalną / innego budynku* (jakiego?)........................................ 

2. Lokalizacja: 

- nazwa ulicy / nr drogi:........................................................................................................................................... 

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

3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót: 

 

- jezdnia: -   długość.......................... szerokość............................ powierzchnia............................... 

   rodzaj nawierzchni ......................................................................................................... 

- pozostałe elementy pasa drogowego : 
 
- pobocze:   długość.......................... szerokość............................ powierzchnia............................... 

 
- chodnik   długość.......................... szerokość............................ powierzchnia............................... 

 
- inne elementy pasa drogowego (zieleńce, place, zatoki postojowe, autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze*) 
    długość...........................szerokość.............................powierzchnia................................ 
 

4. Termin zajęcia: od dnia........................................... do dnia...................................łącznie dni………………… 

5. Zabezpieczenia zajmowanego odcinka: 

a) technologia wykonania robót w pasie drogowym:............................................................................................ 

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

b) proponowane oznakowanie robót:..................................................................................................................... 

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

6. Sposób przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu:...................................................................... 

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

7. Nazwa i adres wnioskodawcy – wykonawcy / inwestora: 

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

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

ulica: ........................................................miejscowość.............................................................................................. 

            verte 



7a. Dodatkowe informacje dotyczące wnioskodawcy – wykonawcy / inwestora: NIP, REGON, PESEL,  

data urodzenia, imię ojca, nr dowodu osobistego:...................................................................................................... 

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

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

8. Wykonawca robót drogowych: 

nazwa jednostki:............................................................. 

adres:............................................................................... 

telefon:............................................................................       

Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pada drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) należy dodać następujące załączniki: 
- plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500 lub 1: 1000;  
- decyzja zarządu drogi uzgadniająca lokalizację urządzeń w pasie drogowym;  
- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie; 
- projekt organizacji ruchu (jeśli wymagany)  
- harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót) 
 
 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 
 
        ............................................................. 
         (podpis wnioskodawcy) 
 
 
UWAGA: 
1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy jak również drogi objazdowe i dojazdowe 
(za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).  
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobiera się zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2004r. , Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów 
 z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego  
(Dz. U. Nr 140, poz. 1481) oraz uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 92, poz. 786 z 14 kwietnia 2004 r.)  
3. Zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  
z dnia 16.11.2007r. Dz.U.06. Nr225, poz. 1635.  
 
*) zakreślić odpowiednie 


