
………………………………………………., dnia ………………………… 

 
…………………………………………………………….. 
Nazwa i adres wnioskodawcy 
Pieczęć nagłówkowa firmy lub pełnomocnika wnioskodawcy 

 

 

Wójt Gminy Burzenin 

 

WNIOSEK 

Niniejszym wnoszę w i mieniu własnym      / na mocy udzielonego i pełnomocnictwa     1) 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

nr…………..……………/działka…………………………(obręb………………………………..…..)  

w celu prowadzenia robót w związku z umieszczaniem urządzenia w pasie drogowym na podstawie  

zezwolenia – decyzji lokalizacyjnej nr……………………………………………… 

 Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót wraz z odtworzeniem 

konstrukcji nawierzchni zajmowanych elementów pasa drogowego obejmuje termin  

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

Obmiar i rodzaj elementów zajmowanego pasa drogowego: 

a) zajęcie jezdni 

(długość) ………. m x (szerokość) ……….m, rodzaj nawierzchni …………………………… 

rzut poziomy urządzenia obecnego (długość) ……….….. x (szerokość) …………….. 

b) zajecie chodnika: 

(długość) ………. m x (szerokość) ……….m, rodzaj nawierzchni …………………………… 

rzut poziomy urządzenia obecnego (długość) ……….….. x (szerokość) …………….. 

c) zajecie pobocza 

(długość) ………. m x (szerokość) ……….m, rodzaj nawierzchni …………………………… 

rzut poziomy urządzenia obecnego (długość) ……….….. x (szerokość) …………….. 

d) inne elementy pasa drogowego: 

(długość) ………. m x (szerokość) ……….m, rodzaj nawierzchni …………………………… 

rzut poziomy urządzenia obecnego (długość) ……….….. x (szerokość) …………….. 

 
…………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
Załączniki 1): 

 plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego wraz z podaniem jego wymiarów                                       
 udzielone prze inwestora pełnomocnictwo                                                                                            
 potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej w przypadku występowania z tyt. pełnomocnictwa         
 inne (wymienić) …………………………………………………...............................                         
 

     Uwaga: 
1) właściwe zaznaczyć krzyżykiem w kratce 
2) Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji 

zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez zarządcę drogi 
3) Wnioskodawca stwierdza, że znane są mu przepisy dotyczące prowadzenia robót, bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ruchu drogowego i inne, bezwzględnie obowiązujące. 
4) Wydanie zezwolenia za zajęcie terenu pasa wiąże się z naliczeniem opłat zgodnie z uchwałą Nr II/10/2018 

Rady Gminy Burzenin z dn. 26 listopada 2018 roku. 


