
.............................................................. .      Bukowina Tatrzańska  dnia ............................................ 

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)  

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

 ..............................................................  
(adres) 
 ..............................................................  
(numer telefonu)      Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 

      ul. Długa 144 
      34-530 Bukowina Tatrzańska 
 

W N I O S E K  
 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym 
drogi gminnej Nr .......... relacji ......................................................................................................... 
w miejscowości ................................................................ od km ................. do km ................. 
(dokładna lokalizacja ..................................................................................................................)   
po stronie .......................................................................................................................................... 
 
1. Cel zajęcia pasa drogowego: 
…………………………………………………………………………………………...…………

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

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

 
2. Pełna nazwa i adres wykonawcy zadania uzyskującego zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie 
pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.  
 
     nazwa: …………………………………………………………………………………………     
     
adres:…………………………………………………………………………………….............. 
    NIP: ……………………………………………………………………………………………. 
    tel. Kontaktowy: ………………………………………………………………………………. 
 

3. Planowany okres zajęcia pasa drogowego: 

    Od dnia …………………………………… do dnia……………….……………..…… 
     (W przypadku etapowania robót z całkowitym przywróceniem pasa drogowego i częściowymi odbiorami zajętego pasa   

     drogowego dołączyć harmonogram robót) 

 
4. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 
wykonywania robót (całkowita wygrodzona powierzchnia na zabezpieczenie prowadzonych 
robót wraz  z ustawieniem sprzętu itp.) 
 
    a) jezdnia % zajmowanej szerokości jezdni  
 
    - do 20% 
    dł. …………..[m], szer. …………… [m], pow. ……………..[m2] 
 
    - 20-50% 
    dł. …………..[m], szer. …………… [m], pow. ……………..[m2] 
    - powyżej 50% 
    dł. …………..[m], szer. …………… [m], pow. ……………..[m2] 
 

W  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ o każdej zmianie swego 
adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.). 

 
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 
Bukowina Tatrzańska. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi bądź wniosku oraz w 
celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
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    b) pobocza, chodnik, place, zatoki postojowe i autobusowe, 
    dł. …………..[m], szer. …………… [m], pow. ……………..[m2] 
 
    c) inne (np. plac ścieżka rowerowa, pozostałe elementy pasa drogowego) 
    dł. …………..[m], szer. …………… [m], pow. ……………..[m2] 

 
5. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w tym za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 

robót: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
/imię, nazwisko, adres, nr telefonu/ 

 
 

6. Roboty będą rozpoczęte zgodnie z planowanym okresem zajęcia pasa drogowego w dniu 
………..,   
    całkowicie zakończone, łącznie z przywróceniem pasa drogowego do stanu pierwotnego  
    i protokolarnym przekazaniem  Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska do dnia 
................................ 

...................................................................................................................................................................... 
 
*/ niepotrzebne skreślić 

 
Do wniosku załączamy następujące wymagane dokumenty (należy zakreślić właściwy kwadrat): 

  zezwolenie zarządcy drogi udzielone na etapie uzgadniania lokalizacji obiektu ; 

  mapa z uzgodnioną lokalizacją obiektu lub będąca załącznikiem do w/w zezwolenia; 

  oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub robót organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej; 

  Projekt Graficzny Reklamy; 

  zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu lub Informacja o Sposobie Zabezpieczenia Robót w przypadku, gdy Projekt 

Organizacji Ruchu nie jest wymagany; 
  harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót); 

  odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w przypadku, gdy wniosek składa podmiot wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego); 
  wypis z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą); 
  pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku, gdy osoba podpisująca wniosek nie jest wskazana 

w załączonym odpisie aktualnym z rejestru przedsiębiorców lub w załączonym wypisie z ewidencji działalności 

gospodarczej); 
  zatwierdzony Projekt Budowlany zamierzenia-inwestycji (do wglądu). 

Pouczenie: 

1. W przypadku pełnomocnictw, do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony 
urzędowo. 

2. Wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. 
 

 
 

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

W  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ o każdej zmianie swego 
adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.). 

 
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 
Bukowina Tatrzańska. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi bądź wniosku oraz w 
celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 


