
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Siennica  

Nr OK.0050.15.2014  
z dnia 19 marca 2014 roku 

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

                                                                                                                                                                                           ( miejscowość i data ) 
....................................................... 
             (wnioskodawca) 
 
....................................................... 
          (adres , nr  telefonu) 
 
.......................................................    

 
WÓJT GMINY SIENNICA 

ul. Kołbielska1 
05-332 Siennica                                                                                                

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej na czas 
prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego 

( PROWADZENIE ROBÓT) 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w 

miejscowości…………………………… 

dokładna lokalizacja; działka nr ewid.:…………………………………………….................... 

w celu wykonania:……………………………………………………………………………… 

1). Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót:  ……….. m2 

- w tym: jezdnia do 50% szerokości………..………… ……………..= ……….. m2 

                   jezdnia powyżej 50% szerokości ...........................................=...............m2 

- pozostałe elementy pasa drogowego …………………………………=………..m2 

2). Planowany termin zajęcia pasa drogowego od dnia………….do …………..tj…..dzień/dni. 

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu 

poprzedniego i zgłoszenia do odbioru. 

3).Inwestorem robót ( zgodnie z pozwoleniem na budowę ) jest: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………. 



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

Sprawę prowadzi: Pan/i: 

4).Generalnym wykonawcą robót będzie ( nie dotyczy Wykonawcy, który występuje 

niniejszym wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robót):…………………….:…………… 

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

5). Osoba odpowiedzialna za teren budowy ( kierownik):…………………………………….. 

uprawnienia budowlane nr……………………………………………………………………. 

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

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

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

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

                                                                         (podpis  wnioskodawcy)  

Do wniosku załączam: 

 a/plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia, z podaniem jego   
    wymiarów w skali 1:500 lub 1:1000 
 b/ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym 
 c/ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy prowadzonych robót; oświadczenie o 
posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o 
zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej. 
 d/projekt lub schemat /gdy nie jest wymagany projekt/ organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót;  
 e/szczegółowy harmonogram robót /w przypadku etapowego prowadzenia robót/. 
 

 

UWAGA ! Teren zajęty  w pasie drogowym 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). 

 

 


