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

       (miejscowość, data) 

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

    (wnioskodawca – imię i nazwisko, adres, 

          lub nazwa i siedziba inwestora) 

 

Do Wójta Gminy Dobra 

34-642 Dobra 233 
 

` 

WNIOSEK 

o  wydanie  zezwolenia  na  umieszczenie  w  pasie  drogowym  obiektów budowlanych                               

i urządzeń  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego 
 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

 

nr..................................................nazwa drogi................................................................................. 

 

w miejscowości..........................................w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń  

 

infrastruktury technicznej tj.:............................................................................................................ 

 

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

 

obiektu/urządzenia* ......................................................................................................................... 
                                                                              (podać rodzaj obiektu budowlanego /urządzenia) 

 

zlokalizowanego na działce nr ......................................................................................................... 

  

Jednocześnie wnoszę o wyrażenie zgody na dysponowanie działką nr ………………………… 

 

.................................................................. położoną w miejscowości ……………………………,  

stanowiącą pas drogowy drogi gminnej,  w celu realizacji ww. inwestycji****. 
 

Załączniki: 

1. Mapa orientacji z naniesioną lokalizacją inwestycji. 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa lub projekt zagospodarowania z naniesionymi granicami działek i lokalizacją obiektów 

budowlanych, urządzeń lub reklamy, w skali 1:500 lub 1:1000 - /2 egz./ ** 

3. Przekroje poprzeczne w miejscach skrzyżowania z drogą oraz punktach charakterystycznych /2 egz./ ***  

4. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż 

Inwestor), wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł  

od każdego stosunku pełnomocnictwa 

5. Inne: 

        a)……………………………………………… 

        b)………………………………………………                                                                     

*        niepotrzebne skreślić 

**    dokument winien zawierać naniesione kolorem: granice działek, projektowane obiekty (urządzenia) budowlane lub urządzenia   

          reklamowe oraz podane odległości od krawędzi jezdni liczone w kierunku prostopadłym do osi jezdni            

***   przekrój poprzeczny winien uwzględniać granice działki,  wszystkie  elementy  pasa drogowego,  oraz  wymiar  liczony  

          od  krawędzi jezdni, oraz  w przypadku występowania  skarpy  lub  rowu  przydrożnego  wymiar od przeciwskarpy rowu  

          lub zewnętrznej krawędzi skarpy do obiektu budowlanego  lub urządzenia i reklamy. W przypadku elementów podziemnych  

          również  podać głębokość  liczoną do wierzchu elementu od jezdni i od dna rowu.  

****  wypełnić w przypadku, gdy inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością lub we władaniu Gminy.   

 

 

 

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

                                     /podpis wnioskodawcy/  



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

       (miejscowość, data) 

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

    (wnioskodawca – imię i nazwisko, adres, 

          lub nazwa i siedziba inwestora) 

 

 

 

Do Wójta Gminy Dobra 

34-642 Dobra 233 
 

 
 

 

WNIOSEK  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego (naliczenie opłat rocznych) 

 
 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

 

nr..................................................nazwa drogi................................................................................. 

 

w miejscowości..........................................w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń  

 

infrastruktury technicznej tj.:............................................................................................................ 

 

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

 

na podstawie decyzji Wójta Gminy Dobra nr............................................................................. 

 

............................................................z dnia.................................................................................... 

 

1. Urządzenia infrastruktury technicznej umieszczane w pasie drogowym: 

 

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

 

dł................................../m/, szer., średnica................................/m/, pow................................./m2/ 

 

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

 

dł................................../m/, szer., średnica................................/m/, pow................................./m2/ 

 

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

 

dł................................../m/, szer., średnica................................/m/, pow................................./m2/ 

 

2. Planowany okres zajęcia pasa drogowego: 

 

Od.....................................................................do............................................................. 
(data umieszczenia urządzenia) 

 
 



 

 

-2- 

 

 

3. Właścicielem urządzenia będzie: 

 

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

 

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

 

4. Wykonawcą robót będzie: 

 

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

 

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

 

5. Płatnikiem opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej naliczonych 

w decyzji będzie: 

 

   .................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa, NIP, REGON) 

 

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

       
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

UWAGA: w przypadku zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych  

z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego na czas prowadzenia robót. 

 

 

 

 

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

                             (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 
Załączniki: 

 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z wymiarami (długość, szerokość, powierzchnia)  

oraz z zaznaczonym przebiegiem urządzeń infrastruktury technicznej umieszczanych w pasie drogowym. 

2. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopia zgłoszenia do właściwego organu  

(jeżeli jest wymagane). 

3. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go w sprawach związanych  

z zajęciem pasa drogowego (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż inwestor), wraz z 

załączonym dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (w przypadku gdy pełnomocnictwo podlega 

opłacie skarbowej). 

 

 



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

       (miejscowość, data) 

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

    (wnioskodawca – imię i nazwisko, adres, 

          lub nazwa i siedziba inwestora) 

 

 

 

Do Wójta Gminy Dobra 

34-642 Dobra 233 
 

 

 

WNIOSEK  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia robót 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 
 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

 

nr..................................................nazwa drogi................................................................................. 

 

w miejscowości..........................................w celu prowadzenia robót............................................. 

 

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

 

na podstawie uzgodnienia (decyzji) Wójta Gminy Dobra nr ..................................................... 

 

............................................................z dnia.................................................................................... 

 

1. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

prowadzenia robót: 

 

a. Jezdnia do 20 %: dł......................../m/ ; szer........................./m/ pow...................../m2/ 

 

b. Jezdnia 20-50 %: dł......................../m/ ; szer........................./m/ pow...................../m2/ 

 

c. Jezdnia 50-100 %: dł....................../m/ ; szer........................./m/ pow...................../m2/ 

 

d. inne elementy /pobocze, chodnik, rów itp./: 

 

................................... dł....................../m/ ; szer........................./m/ pow...................../m2/ 

 

................................... dł....................../m/ ; szer........................./m/ pow...................../m2/ 

 

................................... dł....................../m/ ; szer........................./m/ pow...................../m2/ 

 

2. Planowany okres zajęcia pasa drogowego: 

 

Od.....................................................................do............................................................. 

 

Liczba dni zajęcia ............................................ 

 

 



-2- 

 

3. Wykonawcą robót będzie: 

 

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

 

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

 

4. Kierownikiem robót osobą – odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem, 

zezwoleniem zarządcy drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku, będzie: 

 

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

 

zam.......................................................................................tel..................................................

. 

 

5. Płatnikiem opłat za zajęcie pasa drogowego naliczonych w decyzji będzie: 

 

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

 

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

 

6. Numer i data wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jeśli jest wymagane): 

 

nr......................................................................z dnia................................................................ 
 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

 

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

                             (podpis Wnioskodawcy) 

 
Załączniki: 

 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego. 

2. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopia zgłoszenia do właściwego organu  

(jeżeli jest wymagane). 

3. 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. 

4. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu. 

5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót. 

6. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go w sprawach związanych  

z zajęciem pasa drogowego (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż inwestor), wraz z 

załączonym dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (w przypadku gdy pełnomocnictwo podlega 

opłacie skarbowej). 

 

Uwaga:  

– w przypadku umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub     

   potrzebami ruchu z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego                  

   w celu umieszczenia w pasie drogowym ww. urządzeń. 

- wniosek o zajęcie pasa drogowego winien zostać złożony  z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed     

   planowanym terminem zajęcia. 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
119, s. 1) informuję, że:  
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Dobra 34-642 Dobra 233, w imieniu której działa Wójt Gminy Dobra. Z Administratorem 
Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: wojt@gminadobra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
2. W każdej sprawie dotyczące ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
mailowym: iod@gminadobra.pl. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie i powierzonych w drodze odrębnych 
umów, prowadzenia  postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych, w których jesteście Państwo stroną, realizacji zawartych z Państwem 
umów, a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podane prawa dotyczą także osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 
W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
dostępna jest na stronie internetowej, pod adresem: https://gminadobra.pl/pl/1909/0/rodo.html 

 

mailto:wojt@gminadobra.pl
mailto:iod@gminadobra.pl
https://gminadobra.pl/pl/1909/0/rodo.html

