
…………………………………… 

/miejscowość i data/ 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

/wnioskodawca, adres i telefon/ 

Urząd Gminy Rzgów 

ul. Konińska 8 

62-586 Rzgów 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

 

I. Lokalizacja: 

droga gminna nr ……………………………………………………………………………… 

działka ewidencyjna nr ………………………………………………………………………… 

położona w miejscowości ………………………………………ulica………………………… 

 

II. Cel zajęcia pasa, rodzaj (kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, telekomunikacja 

itp.) i metody prowadzonych robót: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Wymiary, powierzchnia zajętego pasa drogowego na czas wykonywania robót: 

 

jezdnia               - dł. ………….. m.   szer. ……………… m.   pow. ………...……… m2. 

                            rodzaj nawierzchni …………………………………………………….. 

                            całkowita szerokość jezdni …………………………………………. m. 

 

chodnik              - dł. ………….. m.   szer. ……………… m.   pow. ……….…….… m2. 

                            rodzaj nawierzchni …………………………………………………….. 

 

pobocze albo       - dł. ………….. m.   szer. ……………… m.   pow. ………………… m2. 

pas zieleni            rodzaj nawierzchni ………………………………………………………. 

 

inne elementy      - dł. ………….. m.   szer. ……………… m.   pow. ………………… m2. 

pasa drogowego       rodzaj nawierzchni ………………………………………………………. 

 

                           

 



III. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: 

 

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

 

1. Wykonawcą będzie: 

…………………………………………………………………………………………………

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

/podać nazwę firmy/ 

 

2. Kierownikiem robót będzie: 

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

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

/ nazwisko i imię, adres zamieszkania, tel. służbowy/ 

 

 
 

 

Do wniosku dołączam: 

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 egz.);  

2. Decyzja Wójta Gminy Rzgów zezwalająca na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

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. Jeżeli osoba składająca wniosek jest pełnomocnikiem to należy załączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą               

17,00 zł za dołączone pełnomocnictwo. Numer konta Urzędu Gminy Rzgów: LBS Strzałkowo O/Rzgów  

26 8543 0000 2002 2000 0114 0001. 

 

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo: 

5. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu 

(2 egz.); 

 

6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o 

zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej 

lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych 

i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

7. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 

1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 

2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego 

prowadzenia robót. 

 



Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydane zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego oraz zostanie 

naliczona opłata, zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale Rady Gminy w Rzgowie nr 102/04 z dnia 

30.09.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Nr 163, poz. 3488). 


