
………………………………                                        Strzelce Opolskie, …………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

     Burmistrz  

                      Strzelec Opolskich 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogi: 

 Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

1. Miejscowość – nr działki / nr drogi ………………………………………………... 

2. Cel zajęcia ………………………………………………………………………….. 

3. Okres zajęcia od……………………....do………….……….…..razem dni……….. 

Za okres końcowy uważa się przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go 

protokołem odbioru do Urzędu Gminy. 

 

JEZDNIA: nawierzchnia ……………………………………… 

-rozkop: długość…….…….(m) szerokość…………….(m) powierzchnia…………….(m2) 

-zajęcie pasa: długość……..…(m) szerokość….………(m) powierzchnia………….…(m2) 

-przecisk / przepust: długość…….….(m) szerokość…….….(m) powierzchnia……….(m2) 

-rzut poziomy urządzenia: długość……...(m) szerokość….….(m) powierzchnia….….(m2)  

POBOCZE: nawierzchnia ……………………………………… 

-rozkop: długość…….…….(m) szerokość…………….(m) powierzchnia…………….(m2) 

-zajęcie pasa: długość……..…(m) szerokość….………(m) powierzchnia………….…(m2) 

-przecisk / przepust: długość…….….(m) szerokość…….….(m) powierzchnia……….(m2) 

-rzut poziomy urządzenia: długość……...(m) szerokość….….(m) powierzchnia….….(m2) 

CHODNIK: nawierzchnia ……………………………………… 

-rozkop: długość…….…….(m) szerokość…………….(m) powierzchnia…………….(m2) 

-zajęcie pasa: długość……..…(m) szerokość….………(m) powierzchnia………….…(m2) 

-przecisk / przepust: długość…….….(m) szerokość…….….(m) powierzchnia……….(m2) 

-rzut poziomy urządzenia: długość……...(m) szerokość….….(m) powierzchnia….….(m2) 

Prace zostaną wykonane metodą: całkowitego rozkopu drogi, rozkopu połówkowego 

drogi, przecisku pod drogą, przewiertu sterowanego pod drogą* 

 



Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg robót (imię i nazwisko, nr telefonu) 

……………………………………………………………………………………………….

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

Właściciel urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi 

……………………………………………………………………………………………….

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

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000, 1:500, zakreślony kolorem obrys 

zajętej powierzchni pasa drogowego. 
2. Harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót. 

3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego 

wpływa na ruch drogowy, bądź sposób zabezpieczenia robót. 

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

budowy. 

5. Kserokopię decyzji lokalizacyjnej bądź uzgodnienia przebiegu trasy 

umieszczanego urządzenia lub obiektu wydanego przez tut. Urząd. 

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy. 

 

 

Wnioskodawca stwierdza, że posiada pełen asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt 

i moc przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia powyższych robót 

bez przerwy. 

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  /pieczęć, podpis właściciela urządzenia                    /pieczęć, podpis wnioskodawcy/ 

niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi/ 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1923 z późn. zm.) wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej. 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 


