
Bieruń, dn. .............................. 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
(wnioskodawca, adres, telefon, NIP) 
.............................................................. 
        Powiatowy Zarząd Dróg  
        w Bieruniu 
        ul. Warszawska 168 
        43-155 Bieruń 
 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 
 

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

(Nr i nazwa drogi, miejscowość, zakres robót) 
 
 

I. Wymiary, powierzchnia zajętego pasa drogowego 
 
1. Jezdnia długość ....................... szerokość .......................... powierzchnia ................... m2 

 
Rodzaj nawierzchni 
............................................................................................................................................. 

 
2. Zajęcie jezdni. 
 

a) do 20% szerokości 
b) powyżej 20% do 50% szerokości 
c) powyżej 50% do całkowitego zajęcia 

(właściwe podkreślić) 
 
3. Inne elementy drogi 

.............................................................................................................................................  
(chodnik, pobocze, rowy, zatoki autobusowe itp.) 

 
 
        długość ....................... szerokość .................................. powierzchnia ...................... m2 
      
       Rodzaj nawierzchni 
.................................................................................................................................................... 
 
4. Zajęcie innego elementu drogi. 
 

a) do 20% szerokości 
b) powyżej 20% do 50% szerokości 
c) powyżej 50% do całkowitego zajęcia 

(właściwe podkreślić) 
 
5. Termin zajęcia pasa drogowego 

 
od dnia ............................... do dnia .................................. ilość dni zajęcia ....................... 

 
 
 
 



II. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót: nr .............................. z dnia ..................... 
  
     wydane przez ........................................................................................................................ 
 
III. Wykonawca robót: .............................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
 
IV. Kierownik budowy/Osoba odpowiedzialna* 
 
...................................................................... adres ................................................................... 
 
...................................................................................................... tel. ....................................... 
 
Uwaga: Za końcowy okres zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do 
stanu pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru zarządcy drogi. 
Załączniki do wniosku: 
 ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000  
 szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem miejsca prowadzenia robót 
 zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub 

ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu 
pojazdów lub pieszych (projekt winien być zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Policji w 
Bieruniu oraz zatwierdzony przez Starostę Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego). Projekt organizacji ruchu 
związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych 
robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu 
 oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 

o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – 
budowlanej 

 pełnomocnictwo w przypadku, gdy jest wymagane. 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc 
przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót. 
 
 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
            
       ................................................................... 
            (podpis wnioskodawcy) 
Uwagi: 
1. Teren przewidziany do zajęcia winien obejmować cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu 

urobku, składowania materiałów, miejsca zajęte pod dowóz materiałów, miejsca zajęte pod sprzęt. 
2. Za zajęcia pasa drogowego pobiera się opłaty określone art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (t.j.:. Dz. U. z 2013 r., poz. 260  z późn. zm.) oraz zgodnie                              
z uchwałą Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  nr VIII/49/07 z dnia 24.05.2007r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bieruń, dnia ……………….. 
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

            (wnioskodawca) 

 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 
drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu  

organowi administracji architektoniczno – budowlanej*. 
 
 
 
 

 Jako osoba/jednostka* zajmująca pas drogowy ul. ……………………………… w 

miejscowości ………………………………. dla potrzeb prowadzenia robót związanych z 

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

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

oświadczam, że posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego lub zgłoszenie 

budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznej – 

budowlanej*. 

 
 
 
 
        ……………………………….. 
                   (czytelny podpis) 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bieruń, dnia ……………….. 

 
……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

            (wnioskodawca) 

 
 
 

INFORMACJA 
o sposobie zabezpieczenia robót 

(w przypadku, gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu) 
 
 
 

 Jako osoba/jednostka* zajmująca pas drogowy ul. ……………………………… w 

miejscowości ………………………………. dla potrzeb prowadzenia robót związanych z 

………………………………………………………………………………..... 

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

Informuję, że w/w roboty prowadzone będą poza jezdnią przedmiotowej ulicy i zostaną zabezpieczone 

w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się osób trzecich w rejonie ich prowadzenia, tj. między 

innymi poprzez: 

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

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

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

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

Ponadto nadmieniam, że odpowiadam w pełni za stan bezpieczeństwa na zajmowanym odcinku pasa 

drogowego i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich mogące zaistnieć na tym 

terenie w związku z prowadzonymi robotami 

 
 
        ……………………………….. 
                   (czytelny podpis) 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 


