
Swarzędz, dnia  
............................................................  
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 
ul. Rynek 1, 62 - 020 Swarzędz 

 
adres Wnioskodawcy (tel. NIP, PESEL) 

 

WNIOSEK  
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA  

ROBÓT NIE ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM DRÓG 
 

 

(UWAGA! WNIOSEK NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ 10 

DNI ROBOCZYCH PRZED PLANOWANYM ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO.  

W PRZECIWNYM WYPADKU WNIOSKODAWCA ZOSTANIE WEZWANY DO ZMIANY 

TERMINU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO) 
 
 

… ..........................................................................................................................................  
nazwa ulicy, miejscowość, nr posesji 

 
 
 
1. Rodzaj robót:....................................................................................................................................................... 
 
 
2. Wymiary powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót: 
 
Jezdnia utwardzona:     

- zajęta do 20% szerokości włącznie dł.................. szer. ................. pow........................ 

- zajęta do 50% szerokości włącznie dł.................. szer................... pow........................ 

- zajęta powyżej 50% szerokości dł.................. szer................... pow........................ 

Jezdnia nieutwardzona (gruntowa)    
       

-z ograniczeniem kierunków ruchu  
-przy całkowitym zamknięciu ruchu  

Pozostałe elementy pasa drogowego 

-chodnik, pobocze, place, ścieżki: 

 
 

dł.................. szer. ................. pow........................ 

dł.................. szer. ................. pow........................ 

   

dł.................. szer................... pow........................ 
 
3. Rodzaj, wymiary i powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w 

wyniku prowadzonych robót: 

 
4. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się od dnia: ...................................do dnia: ................................................ 

5. Uzgodnienie Urzędu Miasta i Gminy nr:………………… ……………………………………………..z dnia....................................... 

6. Wykonawca robót:  

adres:................................................................................................. ……..tel: .................................................................................. 
 
7. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót i właściwe oznakowanie:  

tel. kom: ...................................................................................... 
 
8. Sposób zabezpieczenia robót: ............................................................................................................................... 

 
zatwierdzony projekt organizacji ruchu nr......................................... z dnia................................................................ 



9. Wykonawca oświadcza, że: 
 

- posiada ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, 
 

nr pozwolenia................................................... z dnia................................................................ (*) 
 
 

- zgłosił prowadzone roboty w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w dniu .................................... (*) 
 
(*)nie potrzebne skreślić 
 
 
 
 

 

DO WNIOSKU DOŁĄCZA SIĘ: 

 

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego, jeżeli nie jest wymagany 
projekt organizacji ruchu.  

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zakreślonymi kolorem czerwonym granicami i podanymi wymiarami planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz zaznaczone kolorem żółtym wbudowane urządzenie. 

3. Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.  
4. Opinia ZUDP.  
5. 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. 
6. Uzgodnienie Urzędu Miasta i Gminy (decyzja lokalizacyjna).  
7. Upoważnienie do odbioru decyzji dotyczącej umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podpisane przez Inwestora - dotyczy 
Inwestorów prywatnych.  

8. Uzgodnienie konstrukcji odtwarzanej nawierzchni z zarządcą drogi. 
 
 

UWAGA 
 

1.Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogowego 
do tut. Urzędu. 
2.Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą 
przez sprzęt, barakowozy. 

3.Projekt organizacji ruchu należy uzgodnić w UMIG w Swarzędzu - dotyczy robót w drogach gminnych. 
Przy prowadzeniu robót w drogach powiatowych należy uzyskać opinię Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.  
Projekt winien być zatwierdzony w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 6. Tel. 61 8593 430, Fax 061 8593 429 

 
 
 
 
 
 

 

(podpis i pieczątka wnioskodawcy) 


