
………………………………………………………………                                  Nowa Karczma, dnia …………………………… 
                (Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 

 
 

……………………………………………………………… 

                                 (adres, siedziba) 
 

 

………………………………/…………………………….. 
                (NIP)            (telefon) 

        Wójt Gminy  

Nowa Karczma 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  

GMINNEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ / DZIAŁKI 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

ul. ………………………, działka nr ewid. ……………..……, obręb ……………………… 

 w celu prowadzenia robót związanych z: ……………………………………………………… 

Lp. Rodzaj zajętego pasa drogowego Długość [m] Szerokość [m] Powierzchnia 

[m2] 

1. Zajęcie do 50% szerokości jezdni    

2. Zajęcie powyżej 50% szerokości jezdni    

3. Zajęcie chodników, placów, zatok 

autobusowych i postojowych 

   

4. Zajęcie pobocza, pas zieleni  lub innych 

elementów pasa drogowego 

   

RAZEM:  
(powierzchnia zajętego pasa drogowego obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, 

składowania materiałów, powierzchnie zajętą przez sprzęt, barakowozy jak również drogi objazdowe i dojazdowe 

– za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg) 

 

 

Okres zajęcia pasa drogowego: od dnia ……………………….. do dnia ……………………… 

Dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie  robót:………………………… nr tel. ………….. 

Uzgodnienie wydane przez Zarządcę drogi: nr ……………………………… z dnia ………….. 

 

OŚWIADCZAM, iż posiadam*: 
 

  ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym 
  zgłoszenie budowy bądź prowadzenie robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-  

budowlanej 
 zamiar budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
 

 

 

 



 

 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowakarczma.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ogra-

niczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

………………………………. 
                 (podpis wnioskodawcy) 

 
*zaznaczyć właściwe 

 

Załączniki do wniosku obligatoryjne: 
• plan sytuacyjny z domiarami i zaznaczonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego, 

• uzgodnienie dokumentacji (tekst wraz z załącznikiem graficznym), 

• projekt organizacji ruchu w rejonie zajęcia pasa drogowego, 

• kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopia zgłoszenia budowy, 

• szczegółowy harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie, 

• pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy Inwestora reprezentuje 

pełnomocnik oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia 

pełnomocnictwa, 

• 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), 

• Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione 

powyżej. 

 

 

 

 

UWAGA 

 

1. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, 

2. Wniosek należy złożyć minimalnie na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego, 

3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia 

określonego w decyzji lub o powierzchni większej niż określona w decyzji zarządca drogi 

wymierzy w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty 

ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy o drogach publicznych, 

4. W przypadku dróg wewnętrznych zajęcie pasa drogowego bez zawarcia umowy cywilno-

prawnej uzasadnia skierowanie sprawy na drogę postepowania sądowego. 

 

 

 

 

          

 

 


