
                                                                                                   .......................................dn. ..................... 
 
 
...........................................................................  
                         
........................................................................... 
                    

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

                               (imię, nazwisko, adres  
                      lub nazwa i siedziba  Wnioskodawcy) 

 
Powiatowy Zarząd Drogowy 

w  Gorlicach 

ul. Michalusa  18 

38 – 300 Gorlice 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

(PROWADZENIE ROBÓT) 
 
 

Wnoszę o  wydanie  decyzji  zezwalającej  na zajęcie  pasa  drogowego  drogi powiatowej  
 
Nr ........................................................................................................................ 
 
w m. .................................................  km. ........................................................... 
 
w celu prowadzenia robót ........................................................................................ 

            (dokładne określenie robót) 

 
............................................................................................................................ 
  
Na podstawie uzgodnienia (decyzji) znak PZD .......................... z dnia ........................ 
 

I. Na czas wykonania w/w robót zajęte zostaną następujące elementy pasa 
drogowego*, obiektu  mostowego*: 

 
a) jezdnia do 20%   szer. .............. [m] dł. ............ [m] pow. ............. [m2] 
 
    jezdnia 20-50%  szer. .............. [m] dł. ............ [m] pow. ............. [m2] 
 
    jezdnia 50-100%  szer. .............. [m] dł. ............ [m] pow. ............. [m2] 
 
b) pozostałe elementy  
    (rów, pobocze, chodnik, 
     zieleniec )                      szer. .............. [m] dł. ............ [m] pow. ............. [m2] 
 
II. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 
 
.................................. ................................... 
                (planowany termin zajęcia pasa drogowego, od - do) 

 
liczba dni ........................................................ 
                               (łączna liczba dni zajęcia) 

 



/ Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela tut. Zarządu /. 

 

III. Osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z warunkami zezwolenia 
       zarządcy drogi będzie: 

Pan/i ......................................................., zam. ........................................................................................................ 

................................................................................................. nr tel. kontakt.  ..................................................... 

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

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

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

(pełna nazwa lub dane adresowe płatnika,  NIP i REGON) 

 

V. 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 do wniosku: 

1. Plan sytuacyjny ze zwymiarowaną powierzchnią zajętego pasa drogowego. 
2. Kopia uzgodnienia lub decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi. 
3. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopia zgłoszenia do właściwego organu (jeżeli jest wymagane). 
4. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji  

w Gorlicach oraz Powiatowy Zarząd Drogowy  i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach 
powiatowych tj. Starostę Gorlickiego ( jeżeli jest wymagany ). 

5. Pełnomocnictwo* udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub 
prawna inna niż Inwestor), wraz z załączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej na pełnomocnictwo w kwocie 
17 zł.  Wniesienie opłaty skarbowej można dokonać w kasie Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach ul. Michalusa 18, kasie Urzędu Miejskiego w  Gorlicach ul. Rynek 2 lub uiścić 
na rachunek bankowy Urzędu  Miejskiego w  Gorlicach – nr konta 29 2030 0045 1110 0000 0160 5030. 
Oryginał  dowodu wpłaty dołączyć do wniosku. 

 
 
 

UWAGA!  

       a)  złożony wniosek musi zawierać w/w załączniki, w przypadku braku któregokolwiek do czasu uzupełnienia nie    
               będzie  rozpatrzony, 
       b)   dołączone kserowane dokumenty muszą posiadać zapis o treści „zgodne z oryginałem” oraz czytelny podpis   
               potwierdzający, 
       c)     wniosek o  wydanie  zezwolenia  na  zajęcie  pasa  drogowego  na  czas  prowadzenia  robót  należy złożyć łącznie  
               z wnioskiem na umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury  technicznej niezwiązanej z potrzebami    
               zarządzania drogami lub potrzebami ruchu  drogowego, 

d) przy obliczaniu powierzchni zajętego pasa drogowego należy brać pod uwagę cały plac budowy tj. miejsce 
wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, miejsce pracy sprzętu. 

 
 
 
Nr  telefonu  do kontaktu   ………………………………… 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne  skreślić 


