
........................................................... 
Wnioskodawca – INWESTOR lub WYKONAWCA ROBÓT : 

(imię, nazwisko, adres lub nazwa podmiotu występującego 

o umieszczenie urządzeń) 

……………………………………………………….. 

NIP:…………………………….............. 

REGON: ................................................. 

Wójt Gminy Warnice 

Warnice 66 

74-201 Warnice 

 

WNIOSEK 

o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót 

 

Działając w oparciu o decyzję Wójta Gminy Warnice nr 

……………………………………………. z dnia ………………………………………….  

wnioskuję o zajęcie pasa drogowego działka/działki o numerze/numerach ewidencyjnych 

……………… obręb …………………. o łącznej powierzchni zajęcia 

……..................................... m2, 

w tym: 

1) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej o pow. 

….…….m2*,  

2) w odniesieniu do prowadzenia robót niezwiązanych z pkt. 1: 

a) nieutwardzony pas jezdni (o nawierzchni tłuczniowej, żwirowej, żużlowej i 

gruntowej), chodnik, pobocze, plac, ścieżka rowerowa, ciąg pieszych, teren zielony o 

pow. ….…….m2*, 

b) utwardzony pas jezdni przy zajęciu do 50 % szerokości jezdni, zatokę postojową i 

autobusową o pow. ….…….m2*, 

c) utwardzony pas jezdni przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni, zatokę postojową 

i autobusową o pow. ….…….m2*, 

d) pozostały element pasa drogowego o pow. ….…….m2*. 

 

planowany okres zajęcia: od ..................................... do ...................................................... 

w celu: .................................................................................................................................. 

 

Jednocześnie oświadczam, że : 

1) w/w zakres prac wykonywany będzie na podstawie : 

a) ważnego pozwolenia na budowę znak ……………………….. z dnia………….. 

wydanego dla …………………………………. * 

b) zgłoszenia robót dokonanego do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Wydział 

Budownictwa i Architektury przez ……………………………………………. z dnia 

……………………………………………………….. * 

c) bez zgłoszenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 29a ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane* 

3) Wnioskodawca zobowiązuje się: 

a) przystąpić do robót i zakończyć ich prowadzenie w ww. terminie wraz z przywróceniem 

zajmowanego terenu do poprzedniego stanu użyteczności; 

b) zgłosić i uzyskać zgodę na wszelkie zmiany w sprawie terminu wykonania robót, 

powiadomić Właściciela o zakończeniu robót i przygotowaniu (gotowości) do odbioru 

zajmowanego terenu. 



4) Odpowiedzialny za stan robót i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz porządek i czystość 

w rejonie robót jest ……………………………………………tel. kontaktowy 

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

 

Załączniki: 

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

2) 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*, 

3) harmonogram prowadzonych robót w pasie drogowym *, 

4) projekt budowlany urządzenia lub budowli umieszczanych w pasie drogowym, zawierający 

branżę drogową – odtworzenie nawierzchni* lub projekt budowlany urządzenia lub budowli 

umieszczanych w pasie drogi * 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

………………………………………………. 

Podpis Wnioskodawcy 


