
 

                                                                                                  …...................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 
 

 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie 

ul. Bernardyńska 24 

33-100 Tarnów 

 

WNIOSEK 
o wydania zezwolenia na ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

 

1. Lokalizacja (Nazwa ulicy) .................................................................................................................. 

 

2. Cel zajęcia: PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM 

 

rodzaj robót .......................................................................................................................................... 

3. Planowany okres zajęcia pasa drogowego:  

 

od dnia .................................................................. do dnia .................................................................. 

 

4. Powierzchnia planowanego zajęcia w m
2
:.......................................................................................... 

 

- Jezdnia:  

 przy zajęciu jezdni do 20% szerokości:  

 długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 

 przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości:  

 długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 

 przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni:  

 długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 
 

- Chodnik: 

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   nawierzchnia ......................... 

 

- Zieleniec:   

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²    

 

- Inne elementy pasa drogowego: 

długość .................. szerokość  .................. razem .................. m²   rodzaj ....................................                  

 

 
 

 

 
 

 

WNIOSKODAWCA: 

 

Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu  

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

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

Adres / siedziba: .................................................... 

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

NIP lub PESEL: 

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

Nr telefonu: ........................................................... 



5. Nazwa i adres Inwestora (zgodnie z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem): 

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

 

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

 

6. Osoba odpowiedzialna za teren budowy (kierownik budowy/robót): 

a) imię i nazwisko: …..……………………………………………………………………………… 

b) adres: ..…………………………………………………………………………………………… 

c) telefon 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. 

 

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy dołączyć dodatkowo:  

1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka 

pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany 

projekt organizacji ruchu, 

2. oświadczenie o: 

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, lub 

c) zamiarze 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. 

 

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 

1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 

2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego 

prowadzenia robót. 
 

 

 

 

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

                    podpis Wnioskodawcy 

 

UWAGA! 

1. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 

i zgłoszenia przywrócenia pierwotnego stanu użyteczności pasa drogowego do ZDiK 

(Dział Eksploatacji i Ochrony pasa Drogowego). 

2. Powierzchnia planowanego zajęcia obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu łącznie 

z zabezpieczeniem, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą pod 

sprzęt.  

3. Zezwolenie wydawane jest w terminie do jednego miesiąca. 

4. Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego 

terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną 

w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

 

 


