
Słupno, dnia ........................................ 
...................................................... 

(nazwisko i imię/  firma) 

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

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

(adres/ siedziba) 

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

(telefon) 

  Wójt Gminy Słupno 

  ul. Miszewska 8a 

  09-472 Słupno 

 
 

W N I O S E K 

o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego ulicy: 

………………………………………………………………………….……………….. w gm. Słupno 
(nazwa ulicy, nr posesji, nr działki) 

 

1.Cel zajęcia pasa drogowego*: 

a) prowadzenie robót w pasie drogowym 

b) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogi lub potrzebami ruchu drogowego 

*(właściwe zaznaczyć) 

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

wykonywania robót: 

jezdnia     dł………..….……..m. ,szer…………...……..n. ,pow………..…….…..m
2
 

chodnik i ścieżka rowerowa, 

pobocze, zatoki autobusowe,  dł…………………..m. ,szer…………...……..n. ,pow…………...……..m
2
 

postojowe, zjazd. 

zieleniec lub inny element 

pasa drogowego   dł………..…….…..m. ,szer…………………..n. ,pow………...………..m
2
 

 

-(powierzchnia zajęcia obejmuje także powierzchnię zajętą pod składowanie materiałów, sprzęt, odkład urobku 

itp.) 

3.Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogi lub potrzebami ruchu drogowego, lokalizowanych w wyniku 

prowadzenia robót: 

w.jezdni……………………………………………………………………………………………………………..

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



w.pozostałych.elementach.pasa.drogowego………………………………………………………..…………

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

w.drogowym.obiekcie.inżynierskim…………………………………………………………………………..…

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

4.Wykonawcą będzie: 

…………………………………………………………………………………………………………………...... 
(imię i nazwisko kierownika robót, telefon) 

 

5.Okres zajęcia pasa drogowego pod roboty: 

Od dnia ………………………..………………………..do dnia………..……………………………………….. 

6.Okres zajęcia pasa drogowego pod umieszczenie urządzeń niezwiązanych z 

funkcjonowaniem drogi: 

Od dnia ………………………..………………………..do dnia………..……………………………………….. 

 

 

Załączniki: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego; 
2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogi lub o 

zgłoszeniu budowy lub prowadzonych prac właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej 
(j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409); 

3. Uzgodnienia zbliżeń i skrzyżowań z zarządcami istniejących sieci uzbrojenia terenu - zgodnie z decyzją 
lokalizacyjną; 

4. Harmonogram prowadzenia robót;  
5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika- pełnomocnictwo inwestora, udzielone osobie fizycznej 

posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie 
prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa 
w wysokości 17zł. (zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012r. poz. 
1282) od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w 
oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. I art. 76a § 2 Kpa.). 

 

 

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

(czytelny podpis osoby(osób) uprawnionej) 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w 
celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie 
publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych. 
 

http://www.slupno.eu/

