
                                                                                    , dnia

       (nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)                          Gmina i Miasto 

                                                                                w Rudniku nad Sanem

                                                                                ul. Rynek 40
                                                                                

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

        ulicy    

Zwracam się z prośbą o uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci................................... 

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

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

(podać rodzaj oraz podstawowe parametry projektowanej sieci)

celem wykonania przyłącza do budynku mieszkalnego, handlowo-usługowego, użyteczności 

publicznej*  zlokalizowanego na działce nr .......................................... 

Proszę także o wydanie wstępnej zgody na zajęcie pasa drogowego ul....................................... 

...........................................  w Rudnik nad Sanem celem wykonania w/w przyłącza.

Do wniosku załączamy :
- plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego 

i naniesionym urządzeniem obcym.
- kopię uzgodnień branżowych (jeżeli są wymagane)

Od niniejszego wniosku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości:
5,00 zł + 0,50 zł od każdego załącznika

                                                                                           …..…...............................................
                                                                                              Podpis i pieczęć wnioskodawcy

* właściwe podkreślić 

UWAGA!
Wnioskodawcę poucza się, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (tj. za samowolne zajęcie pasa 
drogowego, przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego lub zajęcie większej powierzchni niż określona 
w zezwoleniu) pobiera się karę pieniężną w wysokości  określonej w paragrafie 11 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 
1986 r. z późniejszymi zmianami).



                                                                                            , dnia

(nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)                                            Gmina i Miasto 

                                                                                         w Rudniku nad Sanem

                                                                                         ul. Rynek 40

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na użytkowanie pasa drogowego dla umieszczenia obiektu handlowego / reklamy *

Proszę o wyrażenie/przedłużenie * zgody na umieszczenie obiektu handlowego/reklamy * 
w pasie drogowym ul. ……………………………………………………
Powierzchnia zajęta pod obiekt handlowy: ………………………..m2

Powierzchnia reklamy: …………………………………………… m2

Okres użytkowania: ………………………………………………….
Załączniki:
-  mapa  sytuacyjna  w  skali  1:500  lub  1:1000  z  wrysowaną  lokalizacją  obiektu 
handlowego/reklamy *
- wypis z rejestru gruntów dla działki, na której zlokalizowany będzie obiekt
- projekt graficzny reklamy
- aktualny wypis z rejestru handlowego właściciela obiektu handlowego/reklamy *

Od niniejszego wniosku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości:
5,00 zł +0,50 zł od każdego załącznika. 

                                                                                            …....................................................
                                                                                               Podpis i pieczęć wnioskodawcy

* - niepotrzebne skreślić

UWAGA!
Wnioskodawcę poucza się, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (tj. za samowolne zajęcie pasa 
drogowego, przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego lub zajęcie większej powierzchni niż określona 
w zezwoleniu) pobiera się karę pieniężną w wysokości  określonej w paragrafie 11 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 
1986 r. z późniejszymi zmianami).



                                                                                    , dnia

      (nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)                          Gmina i Miasto 

                                                                                w Rudniku nad Sanem

                                                                                ul. Rynek 40
    

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

ul.  .....................................

Zwracam się z prośbą o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego 
ul.  ....................................... w Rudniku nad Sanem celem budowy zjazdu na działkę 
nr  ....................................

1. Ilość dni utrudnień w ruchu, związanych z zajęciem jezdni
- zajęcie całkowite jezdni - …………….  dni
- zajęcie częściowe jezdni:
  powyżej 20% do 50% szer. jezdni - ……………. dni
  poniżej 20%  szer. jezdni - ……………. dni

      * wybrać właściwy rodzaj zajęcia pasa

4. Rodzaj, wymiary i powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, 
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….....................…………[m2]

5. Do wniosku załączamy :

-    plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,
- projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami    
      bezpieczeństwa ruchu
- projekt  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  przewidywanego  zajęcia  pasa 

drogowego.
- kopię uzgodnień branżowych

6. Niniejszym oświadczamy, że znane nam są przepisy związane z wykonywaniem robót 
na drogach publicznych, publicznych szczególności:



- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Jednolity tekst – Dz. U. nr 71 
poz. 838 z 2000 r/
-  ustawa z  dnia  20  czerwca 1997 r.  prawo o ruchu drogowym /Dz.U.  nr  98  z  późn. 
zmianami/  rozporządzenie  Rady  Ministrów  dnia  24  stycznia  1986  r.  w  sprawie 
wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz. U. nr 6 poz. 33 z 
późn. zmianami/
-  rozporządzenie  Ministra  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenami  i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych /Dz. U. nr 7, poz. 30/.

   
7.    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).

8. Od niniejszego wniosku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości:
5,00 zł + 0,50 zł od każdego załącznika

 

                                                                                           …..…...............................................
                                                                                              Podpis i pieczęć wnioskodawcy

UWAGA!
Wnioskodawcę poucza się, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (tj. za samowolne zajęcie pasa 
drogowego, przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego lub zajęcie większej powierzchni niż określona 
w zezwoleniu) pobiera się karę pieniężną w wysokości  określonej w paragrafie 11 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 
1986 r. z późniejszymi zmianami).



                                                                                                         , dnia

      (nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)                          Gmina i Miasto 

                                                                                w Rudniku nad Sanem

                                                                                ul. Rynek 40
    

   

                                                                  WNIOSEK  
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

ul.  .....................................

2. Cel zajęcia:
...........................................................................................................................................

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

3. Lokalizacja, powierzchnia, rodzaj zajętych elementów pasa drogowego (jezdni, 
chodnik, zieleń, ścieżka rowerowa) termin oraz harmonogram zajęcia pasa drogowego
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

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

4. Ilość dni utrudnień w ruchu, związanych z zajęciem jezdni
- zajęcie całkowite jezdni - …………….  dni
- zajęcie częściowe jezdni :
   powyżej 20% do 50% szer. jezdni - ……………. dni
   poniżej 20%  szer. jezdni - ……………. dni

* wybrać właściwy rodzaj zajęcia pasa

4. Rodzaj, wymiary i powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, 
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….....................…………[m2]



9. Do wniosku załączamy :
-    plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,
- projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami  
      bezpieczeństwa ruchu
- projekt  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  przewidywanego  zajęcia  pasa 

drogowego ,jeżeli  zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 
widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji 
ruchu pojazdów i pieszych.

- kopię uzgodnień branżowych

10. Niniejszym oświadczamy, że znane nam są przepisy związane z wykonywaniem robót 
na drogach publicznych, publicznych szczególności:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Jednolity tekst – Dz. U. nr 71 
poz. 838 z 2000 r/
-  ustawa z  dnia  20  czerwca 1997 r.  prawo o ruchu drogowym /Dz.U.  nr  98  z  późn. 
zmianami/  rozporządzenie  Rady  Ministrów  dnia  24  stycznia  1986  r.  w  sprawie 
wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz. U. nr 6 poz. 33 z 
późn. zmianami/
-  rozporządzenie  Ministra  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenami  i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych /Dz. U. nr 7, poz. 30/.

11. Niezależnie od powyższego oświadczamy, że roboty określone w pkt. 2 niniejszego 
wniosku  uzgodnione  zostały  odpowiednio  z  następującymi  instytucjami  /właściwe 
zakreślić/:

- Zakład Gazowniczy  
- Telekomunikacja Polska S.A.
- Rejon Energetyczny 
- ZGKiM 

12. Gwarancja  na  nawierzchnię  po  oddaniu  zajmowanego  pasa  drogowego wynosi  36 
miesięcy.

   
13. 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).

14. Od niniejszego wniosku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości:
5,00 zł + 0,50 zł od każdego załącznika

                                                                                           …..…...............................................
                                                                                              Podpis i pieczęć wnioskodawcy
UWAGA!

Wnioskodawcę poucza się, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (tj. za samowolne zajęcie pasa 
drogowego, przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego lub zajęcie większej powierzchni niż określona 
w zezwoleniu) pobiera się karę pieniężną w wysokości  określonej w paragrafie 11 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 
1986 r. z późniejszymi zmianami).


	       (nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)                          Gmina i Miasto 
	                                                                                w Rudniku nad Sanem
	(nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)                                            Gmina i Miasto 
	                                                                                         w Rudniku nad Sanem
	      (nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)                          Gmina i Miasto 
	                                                                                w Rudniku nad Sanem
	    
	      (nazwa, adres i telefon wnioskodawcy)                          Gmina i Miasto 
	                                                                                w Rudniku nad Sanem
	    
	   

