
............................................................                           ............................., .................... 
 Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy             Miejscowość                 dnia 
 
............................................................ 
 Adres 
 
............................................................ 
 
 
............................................................ 
 Telefon 

 

 

Wójt Gminy  
Krościenko nad Dunajcem 
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem 

 
   
  

WNIOSEK  
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 

 
 

.......................................................................................................................................................  
          (miejscowość, nazwa drogi i nr posesji) 

 

1. Rodzaj robót  

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

.................................................................................................................................................     
(dokładne określenie robót) 

 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

wykonywania robót: 

 

– jezdnia   – długość ....................., szerokość ................,   powierzchnia  
 

– rodzaj nawierzchni ....................................................... 
 

– chodnik/pobocze – długość ....................., szerokość ................, powierzchnia  

– rodzaj nawierzchni ....................................................... 
 

3. Rodzaj, wymiary oraz powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 

lokalizowanych w wyniku prowadzonych robót: 
 

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

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

4. Wykonawcą robót instalacyjnych 

będzie:..................................................................................................................................... 
(nazwa i adres) 

 

5. Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie/ręcznie (niepotrzebne skreślić). 

 
 

6. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się od dnia ................................... do dnia 

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



Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. 
 

 
 

 

Do wniosku dołącza się: 
 

1. Plan sytuacyjny z domiarami oraz zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej 

powierzchni pasa drogowego; 

2. Projekt organizacji ruchu na zajętym odcinku pasa drogowego; 

3. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie; 
 

 
 

Wnioskodawca: Pan/Pani 

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

zam. ............................................................, ul. .........................................................., 

legitymujący się dow. osob. .................................................. wydanym przez 

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

przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie robót, przywrócenie 

zajętego pasa drogowego do stanu pierwotnego, właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsca robót oraz zobowiązuje się do uiszczenia należnych opłat. 

 

 

 
 

„W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać  

(Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO 

znajduje się na głównej stronie https://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem lub pod bezpośrednim linkiem 

https://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem,m,305612,ochrona-danych-osobowych.html. Ponadto przetwarzamy 

Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. b , c , e”  

  
 
 

 

 
 

 

.......................................................... 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
 

 

U W A G A !  
 

1. Zajęty pas drogowy obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 

materiałów oraz powierzchnię zajętą przez sprzęt. 
 


