Grodzisk Wlkp., dnia ...........................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
(wnioskodawca, adres zamieszkania lub siedziba)

..............................................................
(Pesel lub NIP/REGON)

nr tel. ....................................................
Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
W N I O S E K
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO /UMIESZCZENIA
URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w Grodzisku Wlkp. na
ul. ..................................... lub w miejscowości ................................. gm. Grodzisk Wlkp.,
w celu ................................................................................................................................................................
Powierzchnia1 i rodzaj istniejącej nawierzchni zajętego pasa drogowego:
1. Jezdnia utwardzona:
a) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni – długość...................... szerokość.......................
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - długość............. szerokość ......................
2. Droga gruntowa:
a) przy zajęciu do 50% szerokości drogi – długość...................... szerokość........................
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości drogi – długość.............. szerokość .....................
3. Inne elementy pasa drogowego:
a) pobocza, chodniki, place, place zatoki postojowe i autobusowe, miejsca parkingowe, ścieżki pieszorowerowe, ciągi piesze2
długość.................................... szerokość.....................................
b) pasy zieleni, rowy2
długość.................................... szerokość.....................................
Rodzaj, wymiary (długość, szerokość, średnica obiektu itp.), powierzchnia urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, obiektów budowlanych, reklam lub innych
obiektów lokalizowanych w pasie drogi:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Termin zajęcia pasa drogowego:
od dnia ............................................. do dnia ................................... ilość dni: …...............
(w przypadku etapowego prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć harmonogram robót w pasie drogowym)

Nr uzgodnienia – decyzji: ....................................................................................
1
W skład powierzchni zajętego pasa drogowego wchodzi cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu
urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy.
2
Zaznaczyć zajmowany element pasa drogowego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót oraz właściwe oznakowanie (tel. służbowy):
......................................................................................................................................................
Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, 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. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w psie drogowym
powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu
drogowego - uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp., oraz zatwierdzony przez
Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.
3. W przypadku zajęcia pasa w celu prowadzenia robót dodatkowo należy dołączyć ogólny plan
orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
4. Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
5. Oświadczenie inwestora o:
– posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
– zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji
architektoniczo-budowlanej lub
– zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na
kopii katulanej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
genezyjnego i kartograficznego.
6. Pełnomocnictwo inwestora do występowania w jego imieniu wraz z dokumentem potwierdzającym
wniesienie opłaty skarbowej.
UWAGA !!!
Podstawą do zajęcia pasa drogowego i prowadzenia robót w pasie drogowym jest otrzymanie przez
Wnioskodawcę decyzji o zajęciu pasa drogowego, w przypadku nie posiadania w/w decyzji zarządca drogi
zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
ze zmianami) ma prawo naliczyć Wykonawcy robót stosowną karę pieniężną z tytułu samowolnie zajęcia
pasa drogowego. (złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego).
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogowego do Urzędu Miejskiego
w Grodzisku Wlkp.
pod nr tel. 61 44 53 024, 61 44 53 023.
Prawidłowość danych zawartych we winsoku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.............................................................
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcją drogi
i potrzebami ruchu (naliczaną co roku do dnia zgłoszenia przez właściciela urządzenia jego
zdemontowania) zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) dokonywać będzie:

................................................................
(podpis i pieczątka właściciela urządzenia)

