
Krynica-Zdrój, dnia.................................. 

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

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

  ........................................... 
      (Dane Wnioskodawcy) 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju 

Ul. Kraszewskiego 7 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

□ w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 

□ w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

□ w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego bądź reklam 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

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

(nr i nazwa) 

  w miejscowości ........................................................................................................................... 

  w celu…………........................................................................................................................... 

(rodzaj robót i sposób wykonania) 

  I. Powierzchnia pasa drogowego (m
2
)* potrzebna do realizacji w.w. robót wynosi ................ m

2
, 

  w tym: 

a) jezdnia -.............................................................................  = .......................... m
2 

b) pobocze - ............................................................................  = .......................... m
2
 

c) chodnik - ............................................................................  = ......................... m
2
 

d) inne - ............................................................................  = ......................... m
2
 

  II. Utrudnienia w ruchu: 

Szerokość zajętej jezdni - ..................................(m
2
) , ilość dni ............................ 

   



III. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia obcego, umieszczanego w pasie drogowym: 

1. a) w obszarze zabudowanym - .................................................. = ..........................m2 

   b) w obszarze niezabudowanym - .............................................. = ..........................m2 

2. Okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym od……………………do ……………………… 

  IV. Planowany termin zajęcia pasa drogowego:  

  Zgodnie z harmonogramem roboty te będą realizowane w terminie: 

 od dnia ...................... do dnia ............................. tj. ........................dni. 

  V. Inwestorem robót jest: ......................................................................................................... 

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

  VI. Wykonawcą robót będzie .................................................................................................... 

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

(nazwa przedsiębiorstwa, zakładu, osoby fiz.) 

Kierownikiem robót tj. osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem, 
zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku), będzie  

  Pan/i ............................................................................................................................................. 

  zamieszkały/a ................................................................................................................................. 

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

(adres, tel. służb., tel. dom., nr dowodu osobistego, nr uprawnień) 

  VII. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z 
funkcjonowaniem drogi oraz ewentualne kary pieniężne zostaną pokryte przez (nazwa i adres 
płatnika)  

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

 Prawidłowość danych podanych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 ........................................................................      
(podpis Wnioskodawcy)                 

  W załączeniu przedkłada się: 

1. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa  
2. Kopia protokółu ZUD.  
3. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót  
4. Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.  
5. Harmonogram robót - w przypadku prowadzenia robót dłuższych niż 1 dzień.  
6. Ewentualne pełnomocnictwo  

 



Uwagi: 

*Teren zajęty przez Wykonawcę obejmuje łączny teren zajęty pod prowadzenie robót tj. szerokość 
wykopu, magazynowanie materiału, teren zajęty pod złożenie ziemi, strefy bezpieczeństwa, ciągi 
komunikacyjne pod transport wewnętrzny. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej pobierane będą zgodnie z Uchwałą nr XIX/172/04 z 
dnia 30.06.2004 r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1m

2
 pasa 

drogowego dróg gminnych, która ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego nr 278 poz. 3018 z dnia 20.09.2004 r.    

POUCZENIE: 
Na podstawie zwolnienia nr 8 pkt. III pakt 44 załącznika  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie 
skarbowej /Dz. U. nr 225,  poz. 1635 z 2006 r./ wydanie zezwolenia  za zajęcie pasa drogowego jest 
zwolnione z opłaty skarbowej.  

 


